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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/53 -11

Arkiv:

033

Saksbehandler: Klara Steinnes
Dato:

03.10.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
60/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
11.10.2017

Referatsaker formannskapet 11. oktober 2017

Saksopplysninger
1. Fra Skatteoppkreveren - periodisk oppgjør august og september 2017
2. Fra Barne- og likestillingsdep. - informasjon om ikrafttredelse av endringer i ekteskapsloven
fra 1. januar 2018 - kommunale vigsler
3. Fra Beiarn kommune - innføring av Fjelloven i Beiarn kommune
4. Fra Storfjord kommune - protokoller fra lokale forhandlinger 2017

Rådmannens innstilling
Sakene ble referert.

3

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/503 -48

Arkiv:

151

Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato:

03.10.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
61/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
11.10.2017

Økonomirapport pr 30.09.2017

Saksopplysninger
Det er gjennomført budsjettkontroll for årets 9 første måneder, perioden 1. januar til
30.september 2017. Budsjettkontrollen omfatter både drifts- og investeringsbudsjettet, og
øvrige vedtatte budsjettmessige forutsetninger.
Sentrale generelle budsjettforutsetninger
Lønnsvekst
Pensjonsinnskudd lærere
Pensjonsinnskudd sykepleiere
Pensjonsinnskudd øvrige ansatte

2017
2,7 %
10,3 %
20,0 %
19,0 %

Budsjettet er i all hovedsak periodisert flatt på 12 måneder. Dette betyr at årsbudsjettet på de
enkelte kontoene er budsjettert med likt beløp pr måned. Unntakene fra dette er:








Fastlønnsbudsjettet tar hensyn til feriepengeutbetalingen i juni ved at det er budsjettert
med 11 måneders lønnsutbetaling og lønnstrekk for fem ferieuker i juni.
Refusjon for ressurskrevende brukere inntektsføres i desember og derfor er budsjettet
lagt på desember.
Inntektsføring bruk av fond er budsjettert i desember.
Eiendomsskatt, samt VA-gebyr er periodisert til de månedene fakturering skjer.
Skatteinngang er periodisert etter gjennomsnitt de tre siste år
Rammetilskudd er periodisert på ti terminer
Rente- og avdragsutgifter er periodisert etter forfallstidspunkt
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Sykefravær 3. kvartal 2017
Det er registrert et sykefravær på 7,18 % i 2. kvartal i 2017 mot 6,69 % samme periode i fjor.
Noe av grunnen til økt prosent er rent matematisk da en større andel av kommunens
ferieavvikling er registrert i lønns- og personalsystemet. Noe som gir færre dagsverk i den
aktuelle perioden, og nevneren i fraværsbrøken blir mindre.

Investeringer pr 30.september 2017
Pr 30. sepetmber er det utgiftsført kr 18 028 945 i investeringsregnskapet av et budsjett på kr
86.491.000
Prosjekt
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1011
1013
1015
1016
1021
1022
1025
1027
1028
1030
1031
1032
1034
1036
1037
1041
1043
1045
1048
1049
1050
1051
1055
142
171
626

Prosjekt(T)
Oppgradering vannledning vestersia StubbengTømmernes
Forprosjekt hovedplan VA i Storfjord
Forprosjekt avløpsrensing i Skibotn
Skolelokaler og flerbrukshall - inventar og utstyr
Kommunale veger - oppbygging og grusing
Oppgradering datakommunikasjon kommunale bygg
Strakstiltak svømmebasseng HAtteng
CAFS/skumanlegg brannbil Skibotn
Utvikling nytt boligfelt Hatteng
Forprosjekt sentrumsplan Hatteng
SD overvåkingssystem vann og avløp
Avløpsrenseanlegg Skibotn
Oppgradering filter/UV-anlegg 3 vannverk
Boligbygging i egen regi
Oppgradering tannklinikken utvendig
Oppgradering Hatteng skole
Helsehuset ambulanseinng., spiserom, risikoavfallsrom
Handicaptoalett Storfjord kirke
El.sikrings tiltak kommunale boliger
Skibotn skole maling og oppgradering
Ventilasjon Nav/rådhuset
Datakommunikasjon Helsesentret og Engstadjordet
Kunstgressbane Hatteng
Nytt kvalitets- og styringssystem (IT)
Infrastruktur boligtomter Hatteng VVA
Samfunnshuset oppgradering
Personell brannkorpset Skibotn
Omsorgsboliger eldreomsorg med heldøgns tjenester
Omsorgsboliger rus/psykiatri med heldøgns tjenester
Trygghetsalarmer
Inventar Hatteng skole
Sentrumsplan Oteren
Kommunale veier, reasfaltering/asfaltering
Kommunale boliger
Digitalisering/oppgraderig av kommunens
reguleringsplaner
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Regnskap
0,00

Totalt budsjett (1)
500 000,00

92 963,18
9 961,88
7 620,62
52 632,57
93 057,68
978 893,25
119 325,33
174 771,00
68 735,00
0,00
59 152,42
75 270,40
203 357,86
159 912,90
426 647,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69 119,25
0,00
0,00
0,00
221 795,30
0,00
0,00
0,00
124 063,50
375,00
0,00
17 293,75
4 963,11

0,00
0,00
110 000,00
500 000,00
207 000,00
3 000 000,00
50 000,00
207 000,00
530 000,00
1 000 000,00
2 000 000,00
0,00
12 500 000,00
200 000,00
200 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
300 000,00
150 000,00
200 000,00
4 800 000,00
300 000,00
2 000 000,00
150 000,00
300 000,00
100 000,00
100 000,00
300 000,00
300 000,00
100 000,00
500 000,00
450 000,00
137 000,00

667
716
721
739
740
741
743
746
763
778
961

Digitalisering VA-ledninger
Brannteknisk kommunale bygg
Oteren barnehage - tilbygg
Generell oppgradering Åsen oms, inkl ventilasjon
Oppgradering Åsen omsorgssenter - utvidelse
Vann og avløp Oteren generelt
Omgjøring av fremfesteforhold ifm kjøp av eiendom
Parkering Åsen
Utvidelse Skibotn kirkegård
Valmuen- forsikringssak bygg
EK-INNSKUDD KLP

0,00
352 335,73
13 144,00
78 622,54
3 307 976,21
1 086 822,67
0,00
938 070,00
258 623,50
7 811 907,90
1 221 531,00
18 028 945,35

100 000,00
700 000,00
0,00
600 000,00
30 850 000,00
2 100 000,00
100 000,00
0,00
650 000,00
18 300 000,00
1 000 000,00
86 491 000,00

Forvaltning av ledig likviditet
Storfjord kommune har ingen ledig likviditet og har derfor ingen plassering av disse i markedet.

Forvaltning av gjeldsportefølje
Storfjord kommune har pr 30.9.17 kr 175.466.702 i langsiktig gjeld til egne investeringer. Pr 1.
januar var den langsiktige gjelden på kr 179.406.650,- Det er foreløpig ikke tatt opp lån til
investeringer hittil i år. Dette vil bli gjort etter hvert som utgifter påløper på de største
investeringsprosjektene. Dette vil skje i fjerde kvartal. I tillegg utgjør Startlån fra Husbanken kr
38.107.322 etter opptak av årets vedtatte startlånsopptak på kr 8,0 mill.
54,61 % av gjeldsporteføljen har fast rente, mens 45,39% har flytende rente. I henhold til
finansreglementet skal minst 1/3 være fastrente og 1/3 være flytende rente.
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Oversikt over langsiktige lån:

Driftsbudsjett og -regnskap pr 30.september 2017
1.0 Politisk styring
Regnskap
Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Netto

408 559
1138 896
-10 282
1 537 173

Budsjett
546 006
1 072 460
0
1 618 466

Avvik
137 447
-66 436
10 282
81 293

 Kapitlet er i henhold til budsjett og gitte forutsetninger. Kontingent til regionrådet og
revisjon er utgiftsført for hele året.
1.1 Sentraladministrasjonen
Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
Budsjett
7 061 341
7 151 419
2 183 941
2 862 409
-423 007
-118 675
8 822 275
9 895 153
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Avvik
90 078
678 468
304 332
1 072 878

 Her utbetales bl.a. helårlige utgifter til avtaler/kontingenter/forsikring og lisenser tidlig i
budsjettåret. Dette jevner seg derfor ut etter 4. kvartal. Kapitlet er i henhold til budsjett
og gitte forutsetninger.
1.2 Oppvekst og kultur
Regnskap
Budsjett
Lønn inkl sos. utg.
31 584 053
30 227 935
Øvrige utgifter
10 015 572
11 988 324
Inntekter
-8 294 502
-6 235 354
Netto
33 305 123
35 980 905

Avvik
-1 356 118
1 972 752
2 059 148
2 675 782

 Vi har ikke fått inn refusjonskrav fra andre kommuner om barn i skole og barnehage i
andre kommuner.
 Andel PPT 2017 er ikke belastet. Andel regionkontor Skjervøy er ikke belastet
 Voksenopplæring har ikke fått bokført alle inntektene, tjenesten reduseres fra 1.8.17
 Merforbruk i hele etaten på pensjon med kr 90.000
 Vikarer er tatt inn i skolen for lærere som ble sykemeldt i ferien, og som har avviklet
ferien etter skolestart.
 Klare forventninger om at etaten går med et lite midreforbruk i 2017

1.3 Helse- og omsorgsetaten
Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
Budsjett
50 159 594
49 893 864
12 678 455
13 318 250
-12 747 114
10 118 512
50 090 935
53 093 603

Avvik
-265 730
639 795
2 628 603
3 002 668

Behandlende avdeling
 Fastlønnstilskudd Fysioterapeut er bare bokført for 1. halvår
 Fritid og avlastning har for liten bevilgning sett i forhold til søkertilgangen. Viktig med
tanke på at folk skal kunne bo lengst mulig hjemme
 Regnskap viser et overforbruk som kan forklares i økt overtidsbruk og ekstrahjelp. Høyt
sykefravær og vakante sykepleierhjemler. I tillegg varierende vikartilgang og bakvakts
belastningen faller i hovedsak på sykehjemmet. Tung pleietyngde i begge enheter på
sykehjemmet som medfører behov for ekstrahjelp. Kost- og plassbetaling er en måned på
etterskudd, retter opp noe av dette. Kan gå mot et lite overforbruk i 2017
 I hjemmetjenesten er det ekstrahjelpbehov daglig i tjenesten som forventes å fortsette
utover året. Mange spesialiserte oppgaver og terminalpleie i hjemmet.
(samhandlingsreformen) Økt bruk av overtid er en konsekvens av dette. Også her merker
vi mangel på eksterne vikarer og for øvrig varierende tilgang på vikarer/ekstravakter.
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Ligger godt i forhold til budsjett pr i dag. Men vanskelig å si noe om hvordan det blir
ved årets slutt
Forebyggende avdeling
 Det er mindreforbruk i avdelingen. I stor grad gjelder dette at det ikke er ansatt psykolog
og vakanser ifm sykefravær ikke er dekt inn. og heller ikke lærlinger i forebyggende
avdeling. Det mangler også noen fakturaer som skulle vært ført på september
NAV
 Det er et merforbruk på sosialhjelp på 326 315,- pr 30.09.2017 – noe av dette bør dekkes
av sentrale tilskudd.
 Husleie og andel av lønn til NAV-leder er ikke belastet i perioden.
1.4 Næringsetaten
Regnskap
Budsjett
Lønn inkl sos. utg.
1 520 317
2 062 071
Øvrige utgifter
1 477 964
2 280 710
Inntekter
-1 189 317
-2 362 381
Netto
1 808 963
1 980 400

Avvik
541 754
802 747
-1 173 064
171 436

 Næringsavdeling har noe mindre utbetaling av tilskudd enn budsjettert.
 Ellers jevnt over som planlagt og forutsatt

1.5 konsesjonskraft
Regnskap
Øvrige utgifter
Inntekter
Netto

Budsjett

762 833
-1 961 391
-1 198 558

76 215
-3 993 604
-3 917 389

Avvik
-686 618
-2 032 213
-2 718 831

 Stor mindreinntekt som følge av lavere strømpriser enn det som er lagt til grunn i
budsjett. Men ved årets slutt er det «kun» 1 million som er budsjettert brukt i drifta. Det
som overstiger 1 million overføres til fond.
1.6 Plan- og driftsetaten
Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Netto

Regnskap
Budsjett
5 478 596
4 804 438
5 492 050
6 032 238
-4 505 148
-3 948 035
6 465 499
6 888 641

Avvik
-674 158
540 188
557 113
423 142

 Store innkjøp av utrustning på nye brannkonstabler. Øvelser brann, blant annet heldags
tunneløvelse sammen med TK.
 Stor oppgradering på Oteren kloakkrenseanlegg.
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 Periodiseringsavvik på vintervedlikehold. Er til en viss grad avhengig av en medgjørlig
førjulsvinter for at budsjettet skal holde
1.7 Plan- og driftsetaten - bygg
Regnskap
Budsjett
Lønn inkl sos. utg.
5 166 551
5 426 322
Øvrige utgifter
4 687 776
5 899 700
Inntekter
-3 770 789
-3 103 192
Netto
6 083 538
8 222 830

Avvik
259 771
1 211 924
667 597
2 1 39 293

 Mindre periodiseringsavvik på ulike bygg
 Periodiseringsavvik på tilskudd boligbygging i form av at ingen har fått dette utbetalt
enda – første 2 utbetalinger i oktober
1.9 Finans
Regnskap
Lønn inkl sos. utg.
Øvrige utgifter
Inntekter
Netto

0
17 903 544
-126 427 515
-108 523 972

Budsjett
-1 854 740
7 059 279
-115 328 195
-110 123 656

Avvik
-1 854 740
- 10 844 265
11 099 321
-1 599 684

 Merinntekt på eiendomsskatt, men det pågår klagebehandling av takst fra 2016 som kan
medføre endring. Forventet avklaring 4. kvartal 2017
 Skatteinntekt er ca 1,5 mill over budsjett pr utgangen av 3. kvartal. Nasjonale
forventninger om ekstraordinære skatteinntekter for tredje året på rad.
 Netto rentekostnader ligger 241.126 over budsjett. Rentekostnader er ikke periodisert
 Det er satt av sentral lønnsavsetning på finanskapitlet som skal fordeles, dette er ikke
gjort. Denne utgjør kr 2 212 855 pr 30.09.2017.
 Det er budsjettert med «inntekt» kr 4 067 594,- Premieavvik bokføres først pr
31.12.2017.
Sammendrag
Rapporteringen for årets 9 første måneder viser at budsjettet følges i etatene i stort. Det er en del
periodiseringsavvik som vil jevne seg ut i løpet av året, samt noen enkeltposter og ansvar inne i
mellom. Foreløpig ser det ut for at prisen for konsesjonskraft er lav og at avsetningen blir lavere
enn budsjettert. De største utfordringene er innenfor behandlende avdeling, og da knyttet til
rekruttering som igjen synliggjør seg økonomisk gjennom overtidsbruk. Nye krevende brukere
er også en utfordring for tjenesten.
Investeringene har tatt seg opp etter ferien, med Åsen, Valmuen og vann/avløp som de største
prosjektene. I tillegg er også basseng, kunstgressbane og boligbygging også startet opp.
I tillegg så må det nevnes at tallene i denne rapporten er ajourført pr 02.10.2017 – slik at det er
en stor mulighet for at det kommer fakturaer som tilhører på september.
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Totalt ligger regnskapet pr 30.09.2017 kr 5 322 977 foran budsjett.
Rådmannens innstilling
Økonomirapport pr 30.09.2017 tas til orientering
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/503 -49

Arkiv:

151

Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
Dato:

04.10.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
62/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
11.10.2017

Budsjettregulering høsten 2017
Henvisning til lovverk:
Kirkeloven § 15
1

Brev fra Storfjord Fellesråd

Saksopplysninger
Storfjord fells/menighetsråd er for året 2017 bevilget kr 1.655.067 i overføring gjennom
budsjettvedtak desember 2016. Grunnet ulike uforutsette utgifter gjennom året, samt økning i
graverstilling fra 33,33 % til 50 % søkes det om en ekstra overføring på kr 140.000 for året
2017. Det vises også til vedlagte søknadsbrev fra Storfjord felles/menighetsråd.
Vurdering
Med hjemmel i kirkeloven har kommunen et økonomisk ansvar for kirken.
Felles/menighetsrådet har vært med på dugnaden for å så Storfjord kommune ut fra ROBEK, og
når vi ser på Kostratall har kirken vært med på et stort nedtak. Ifølge felles/menighetsrådet vil
denne tilleggsbevilgningen gi forsvarlig drift i Storfjord fellsråd.
Rådmannens innstilling
Storfjord felles-/menighetsråd innvilges kr 140.000 i tilleggsbevilgning for året 2017. Tillegget
finansieres med bruk av disposisjonsfond.

12

13

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/541 -1

Arkiv:

200

Saksbehandler: Gunnar Folden Grundetjern
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Saksfremlegg
Utvalgssak
63/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
11.10.2017

Finansreglement
Henvisning til lovverk:
Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning av 1.1.2017

Vedlegg
1 Finansreglement Storfjord kommune
2 Rutiner finansreglement Storfjord kommune

Saksopplysninger
Storfjord kommune har et finansreglement som ble vedtatt med virkning fra 1. juli 2011. Da det
har blitt vedtatt en ny forskrift om kommuners finans og gjeldsforvaltning må også Storfjord
kommune behandle og vedta en ny forskrift.
Vurdering
Våren 2017 ble oppdraget med å utarbeide et nytt reglement med tilhørende rutiner tildelt
Finansinnkjøp AS. Etter gjennomgang med leverandøren ble nytt reglement overlevert
sommeren 2017. I tillegg til å være tilpasset den nye forskriften er også det nye reglementet
tilpasset en organisasjon av Storfjord kommune sin størrelse. Det vil si at reglementet og
rutinene som behandles i denne sak er innenfor de minimumskrav forskriften setter, samt at
reglementet er tilpasset den virkelighet Storfjord kommunes gjelds- og finansforvaltning er i.
Det vil si at det legges opp til bruk av og rapportering på de produkter som er vanlig for
Storfjord kommune i dag.
Reglementet omhandler følgende:
Låneforvaltning, herunder fordeling mellom kortsiktig og langsiktig gjeld.
Innskudd og plassering av ledig likviditet.
Utlån (startlån og sosiale lån)
Reglementet legger føringer for hvor stor risiko det kan tas knyttet til kommunens finan- og
gjeldsforvaltning, hvilke typer instrumenter som kan benyttes og fordeling mellom fast og
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flytende rente. Når det gjelder likviditetsforvaltning er dette forenklet og begrenset da Storfjord
kommune ikke benytter seg av langsiktige finansielle plasseringer.
Dette reglementet skal rulleres innenfor hver kommunestyreperiode.
Når det gjelder rapportering så skal det skje 2 ganger i året i tillegg til en rapport ved utgangen
av året som viser status og utvikling i løpet av året. Rent praktisk så vil nok en slik
rapporteringen følge intervallene til budsjettoppfølgingen slik som i dag.
I praksis blir ikke forvaltningen og rapporteringen endret fra det som er realiteten pr i dag.

Rådmannens innstilling
Finansreglement med rutiner utarbeidet av Finansinnkjøp AS vedtas med virkning fra 1.11.2017
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REGLEMENT FOR
FINANS- OG
GJELDSFORVALTNING
Storfjord kommune 2017
Vedtak i kommunestyre xx.xx.2017, sak xx/17

1
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1. Finansreglementets virkeområde
1.1 Hensikten med reglementet
Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens finans- og gjeldsforvaltning.
Reglementet utgjør en samlet oversikt over de rammer og begrensninger som gjelder, og
underliggende fullmakter/instrukser/rutiner skal hjemles i reglementet. Reglementet definerer
de avkastnings- og risikonivå som er akseptable for plassering og forvaltning av likvide
midler og midler beregnet for driftsformål, opptak av lån/gjeldsforvaltning og plassering og
forvaltning av langsiktige finansielle aktiva.
1.2 Hvem reglementet gjelder for
Reglementet gjelder for Storfjord kommune. Reglementet gjelder også for virksomhet i
kommunale foretak etter kommuneloven kapittel 11 og interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27 som vi har eller vil få. I den grad disse virksomhetene har en egen
finans- og gjeldsforvaltning skal denne utøves i tråd med dette reglementet.

2. Hjemmel og gyldighet
2.1 Hjemmel
Dette reglementet er utarbeidet på bakgrunn av:



Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992, § 52
Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning fastsatt av
KMD 1. januar 2017 (FOR 2016-11-01 nr11428)– heretter kalt finans- og
gjeldsforskriften

2.2 Gyldighet




Reglementet trer i kraft fra og med xx.xx.2017. Finansreglementet skal vedtas minst én
gang i hver kommunestyreperiode.
Dette reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser som kommunestyret eller
annet politisk organ har vedtatt for Storfjord kommunes finans- og gjeldsforvaltning.
Dette reglementet går inn som kapittel 7 i Storfjord kommunes økonomireglement

3. Forvaltning og forvaltningstyper
I samsvar med bestemmelsene i finans- og gjeldsforskriften skal reglementet omfatte
forvaltningen av alle kommunens finansielle aktiva (plasseringer) og passiva (rentebærende
gjeld). Gjennom dette finansreglementet er det vedtatt målsettinger, strategier og rammer for:
 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.
 Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige finansieringsavtaler
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Det er ikke utarbeidet målsettinger, strategier eller rammer for plassering og forvaltning av
langsiktige finansielle aktiva, da kommunen per dags dato ikke har langsiktige finansielle
plasseringer, jfr. pkt. 8.

4. Formålet med kommunens finans- og gjeldsforvaltning
Finans- og gjeldsforvaltningen har som overordnet formål å sikre en rimelig avkastning samt
stabile og lave netto finansieringsutgifter for kommunens aktiviteter innenfor definerte
risikorammer.
Dette søkes oppnådd gjennom følgende delmål:




Kommunen skal til en hver tid ha likviditet (inkludert trekkrettigheter) til å dekke løpende
forpliktelser.
Plassert overskuddslikviditet skal over tid gi en god og konkurransedyktig avkastning
innenfor definerte krav til likviditet og risiko, hensyntatt tidsperspektiv på plasseringene.
Lånte midler skal over tid gi lavest mulig totalutgift innenfor definerte krav til
refinansieringsrisiko og renterisiko, hensyntatt behov for forutsigbarhet i låneutgiftene.

5. Generelle rammer og begrensninger








Kommunestyret skal selv gjennom fastsettelse av dette finansreglement, ta stilling til hva
som er tilfredsstillende avkastning og vesentlig finansielle risiko, jfr. kommunelovens
§52.
Reglementet skal baseres på kommunens egen kunnskap om finansielle markeder og
instrumenter.
Kommunestyret skal ta stilling til prinsipielle spørsmål om finans- og gjeldsforvaltningen.
Det påligger rådmannen en selvstendig plikt til å utrede og legge frem saker for
kommunestyret som anses som prinsipielle.
Rådmannen skal fortløpende vurdere egnetheten av reglementets forskjellige rammer og
begrensninger, og om disse på en klar og tydelig måte sikrer at kapitalforvaltningen
utøves forsvarlig i forhold til de risikoer kommunen er eksponert for.
Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglementet.
Myndigheten kan videredelegeres til økonomisjefen.
Rådmannen skal, med hjemmel i dette finansreglement, utarbeide nødvendige
fullmakter/instrukser/rutiner for de enkelte forvaltningsformer som er i overensstemmelse
med kommunens overordnede økonomibestemmelser.
Finansielle instrumenter og/eller produkter som ikke er eksplisitt tillatt brukt gjennom
dette reglementet, kan ikke benyttes i kommunens finans- og gjeldsforvaltning.

Konkrete rammer for forvaltning av henholdsvis kommunens midler til driftsformål (inkl.
ledig likviditet) og gjeldsporteføljen omtales i fortsettelsen hver for seg.
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6. Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Kommunens midler til driftsformål (herunder ledig likviditet) kan plasseres i bankinnskudd
eller pengemarkedsfond. Alle plasseringer skal gjøres i norske kroner (NOK).
Kommunen kan inngå rammeavtale for å ivareta det løpende behov for banktjenester. Ved
valg av hovedbankforbindelse stilles det krav om minimum internasjonal kredittrating BBB+
eller tilsvarende kredittvurdering. Det kan gjøres avtale om trekkrettighet.
Kommunens driftslikviditet skal plasseres i kommunens hovedbank, eventuelt supplert med
innskudd i andre større spare- eller forretningsbanker, innenfor følgende begrensninger:
a) Innskudd i norske finansinstitusjoner og utenlandske finansinstitusjoner etablert i
Norge. Finansinstitusjonen skal ha en forvaltningskapital på minimum NOK 1 MRD,
en rating på minimum BBB+, og kommunes samlete innskudd i finansinstitusjonen skal
ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital.
b) Bankinnskuddet/ene skal ha maksimalt 2 dagers tidsbinding.
Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål, utover hva som trengs til dekning
av kommunens løpende forpliktelser de nærmeste 3 måneder, kan plasseres etter følgende
retningslinjer:
6.1. Innskudd i bank
For bankinnskudd gjelder følgende begrensninger:
a) Tidsbinding kan ikke avtales for en periode på mer enn 6 måneder
b)Innskudd i norske finansinstitusjoner og utenlandske finansinstitusjoner etablert i
Norge. Finansinstitusjonen skal ha en forvaltningskapital på minimum NOK 1 MRD,
en rating på minimum BBB+ og kommunes samlete innskudd i finansinstitusjonen
skal ikke overstige 2 % av institusjonens forvaltningskapital. Begrensingen gjelder
ikke flytende innskudd hos kommunens hovedbankforbindelse.
6.2. Andeler i pengemarkedsfond
Plassering av overskuddslikviditet i rentefond klassifisert som pengemarkedsfond med lav
risiko, pengemarkedsfond, obligasjonsfond 0-2 og obligasjonsfond 2-4 jamfør
Verdipapirfondenes bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond innenfor
følgende beløpsbegrensninger:

Volum*
Maksimal
andel i
fondet

Pengemarkedsfond
m/lav risiko
0-100 %
Maks 15 % av fondets
forvaltningskapital
(FK), opptil 100
millioner kroner

Pengemarkedsfond
0-70 %
Maks 10 % av
fondets FK, opptil
100 millioner
kroner

*Volum av ledig likviditet
4
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Obligasjonsfond
0-2
0-50 %
Maks 10 % av
fondets FK,
opptil 50
millioner kroner

Obligasjonsfond
2-4
0-30 %
Maks 10 % av
fondets FK,
opptil 50
millioner kroner

7. Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og øvrige
finansieringsavtaler
7.1. Vedtak om opptak av lån
Kommunestyret fatter vedtak om opptak av nye lån i budsjettåret.
7.2. Fullmakter til rådmannen
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak skal rådmannen gjennomføre låneopptak,
herunder godkjenning av lånevilkår (avdragstid og rentebetingelser). Kommunens innlån skal
for øvrig forvaltes etter de retningslinjer som framgår av dette reglementet og i tråd med
bestemmelsene i Kommunelovens § 50 om låneopptak.
Det kan også tas opp lån til refinansiering av eksisterende gjeld.
Rådmannens fullmakt kan delegeres til økonomisjefen.
7.3. Valg av låneinstrumenter
Det kan kun tas opp lån i norske kroner.
Lån kan tas opp som direkte lån i offentlige og private finansinstitusjoner, samt i livselskaper.
Lån kan tas opp som åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån).
Finansiering kan også skje gjennom finansiell leasing.
7.4. Tidspunkt for låneopptak
Låneopptakene skal vurderes opp mot likviditetsbehov, vedtatt investeringsbudsjett,
forventninger om fremtidig renteutvikling og generelle markedsforhold. Er investeringene
forsinket, kan låneopptaket forskyves til neste år
7.5. Konkurrerende tilbud
Låneopptak skal søkes gjennomført til markedets gunstigste betingelser. Det skal normalt
innhentes minst 2 konkurrerende tilbud fra aktuelle långivere. Prinsippet kan fravikes ved
låneopptak i statsbank (f.eks Startlån i Husbanken).
7.6. Valg av rentebindingsperiode – bruk av sikringsinstrumenter
Styring av låneporteføljen skal skje ved å optimalisere låneopptak og rentebindingsperiode i
forhold til oppfatninger om fremtidig renteutvikling og innenfor et akseptabelt risikonivå gitt
et overordnet ønske om forutsigbarhet og stabilitet i låneutgifter.
Forvaltningen skal legges opp i henhold til følgende;
5
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a) Renterisikoen skal reduseres ved å spre tidspunkt for renteregulering/forfall
b) Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet rentebærende gjeld skal til en
hver tid være mellom 1 og 5 år.
c) Minimum 25 % av gjeldsporteføljen skal ha flytende rente (rentebindig kortere enn ett
år) og minimum 25 % skal ha fast rente.
d) Andelen av gjeldsporteføljen som har fast rente, bør fordeles i 1 til 10 års segmentert
på en slik måte at kommunen får lavest mulig refinansieringsrisiko.
For å oppnå ønsket rentebinding, gis det anledning til å ta i bruk framtidige renteavtaler
(FRA) og rentebytteavtaler (SWAP). Rentesikringsinstrumentene kan benyttes i den hensikt å
endre renteeksponeringen for kommunens lånegjeld. Forutsetninger for å gå inn i slike
kontrakter skal være at en totalvurdering av renteforventninger og risikoprofil på et gitt
tidspunkt, tilsier at slik endring er ønskelig.
Det er ikke tillatt å løsrive derivathandelen fra den øvrige finans- og gjeldsforvaltningen, og
beregninger under punkt b) skal inkludere FRA- og SWAP-kontrakter. Hensikten bak hver
derivatkontrakt skal dokumenteres, og kontraktene skal knyttes til underliggende lån eller
låneportefølje. Vilkårene for sikring iht. KRS 11 skal alltid være oppfylt, Det skal kun
benyttes større banker med bred dokumentert erfaring innenfor dette området, som motpart
ved slike kontrakter.
7.7. Størrelse på enkeltlån – spredning av låneopptak og refinansieringsrisiko
Forvaltningen legges opp i henhold til følgende;
a) Låneporteføljen skal bestå av færrest mulig lån, dog slik at refinansieringsrisikoen ved
ordinære låneforfall begrenses. Et enkeltlån kan ikke utgjøre mer enn 50 % av
gjeldsporteføljen.
b) Lån som forfaller og som ikke skal refinansieres innen en periode på 12 måneder skal
ikke overstige mer enn 40 % av total gjeldsportefølje
c) Under ellers like forhold vil det være formålstjenlig at kommunen fordeler
låneopptakene på flere lånegivere.

8. Forvaltning av kommunens langsiktige finansielle aktiva
Med langsiktige finansielle aktiva menes midler som ikke regnes som ledige likvider og andre
midler beregnet for driftsformål, og som ut fra kommunens konkrete økonomiske situasjon
kan anses å kunne forvaltes med en lang tidshorisont på minimum fem år.
Storfjord kommune har p.t. ingen langsiktige finansielle plasseringer. Dersom det blir aktuelt for
kommunen å foreta slike langsiktige finansielle plasseringer, må finansreglementet endres og
vedtas i kommunestyret på nytt. Fram til rammer er etablert skal langsiktige finansielle aktiva
plasseres i henhold til reglene i kapittel 6 inkludert rapporteringsrutiner.
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9. Rapportering
Rådmannen skal i minimum 2 ganger per år legge frem rapporter for kommunestyret som
viser status for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. I tillegg skal rådmannen etter årets
utgang legge frem en rapport for kommunestyret som viser utviklingen gjennom året og status
ved utgangen av året.
Rapporten skal i henhold til forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og
gjeldsforvaltning § 7, inneholde:
 En beskrivelse og vurdering av kommunens finansielle risiko
 En nærmere beskrivelse av hvordan aktiva og passiva er sammensatt
 Markedsverdien for aktiva, både samlet og for hver gruppe av aktiva
 Verdien for passiva, både samlet og for hver gruppe av passiva. I tillegg skal rapporten
opplyse om løpetiden for passiva, og verdien av lån som forfaller og som må
refinansieres innen tolv måneder.
 En beskrivelse av vesentlige markedsendringer og endringer i kommunens finansielle
risiko, og det skal gis en vurdering av dette. I tillegg skal rapportene inneholde en
beskrivelse av aktuelle markedsrenter og kommunens egne rentebetingelser.
 Hvis det har oppstått avvik mellom kravene i reglementet og den faktiske
forvaltningen, skal dette angis i rapporten.
Det skal til hver rapportering til kommunestyret i tillegg gjøres følgende atskilte
risikovurderinger:
a) Renterisikoen for plasseringer av ledig likviditet og andre midler beregnet for
driftsformål og gjeldsporteføljen sett i sammenheng,
 En ”netto” gjeldsbetraktning som viser kommunens renterisiko angitt i
NOK ved en 1 % andel generell endring i rentekurven.
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10. Vurdering og kvalitetssikring av finansiell risiko
10.1 Konstatering av avvik
Ved konstatering av avvik mellom faktisk finans- og gjeldsforvaltning og finansreglementets
rammer, skal slikt avvik umiddelbart lukkes. Avviket slik det har fremstått, og eventuelt
økonomisk konsekvens av avviket dersom dette er større enn NOK 1 mill, skal uten ugrunnet
opphold rapporteres til kommunestyret sammen med forslag til rutineendringer som vil
redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.
Dersom den konstaterte økonomiske konsekvens av avviket er mindre enn NOK 1 mill, kan
slik rapportering utestå til neste ordinære finansrapportering til kommunestyret.

10.3 Kvalitetssikring
Finans- og gjeldsforskriften pålegger kommunestyret å la uavhengig kompetanse vurdere om
finansreglementet legger rammer for en finans- og gjeldsforvaltning som er i tråd med
kommunelovens regler og reglene i finans- og gjeldsforskriften. I tillegg skal uavhengig
kompetanse vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å
avdekke avvik fra finansreglementet.
Rådmannen pålegges ansvar for at slike vurderinger innhentes eksternt eller gjennom
kommunerevisjonen.
Kvalitetssikring av finansreglementet skal finne sted ved hver endring av reglementet, og før
kommunestyret vedtar nytt endret finansreglement. I denne sammenheng skal det rapporteres
på utført kvalitetssikring av rutinene.

8
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Storfjord kommune – rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen

RUTINER FOR FINANS- OG
GJELDSFORVALTNINGEN I STORFJORD
KOMMUNE
1. FORMÅL
Rutinene skal sikre at behandling og oppfølging på finansområdet er ihht vedtatt finansreglement i
Storfjord kommune, og sikre en god internkontroll på området.
Finans- og gjeldsforvaltningen omfatter følgende:
 Ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål.
 Kommunens lånegjeld og andre finansieringsavtaler.
 Langsiktige finansielle aktiva.

2. HJEMMEL OG GENERELLE PRINSIPPER
Hjemmelen for rutinene følger av forskrift om kommuner og fylkeskommuners finans- og
gjeldsforvaltning §8:
”Rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen:
Det skal etableres administrative rutiner som sørger for at finans- og gjeldsforvaltningen utøves i tråd
med finansreglementet, gjeldende lover og denne forskrift, og at finans- og gjeldsforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll. Det skal herunder etableres prosdyrer for vurdering og
håndtering av finansiell risiko, herunder refinansieringsrisiko ved opptak av lån, og rutiner for å
avdekke avvik fra finansreglementet.
Kommunestyret og fylkestinget skal påse at uavhengig instans med kunnskap om finans- og
gjeldsforvaltning vurderer rutinene.
Kommunestyret og fylkestinget skal påse at slike rutiner er etablert og etterleves.”
Fullmakter:
Rådmannen er ansvarlig for at finans- og gjeldsforvaltningen er i tråd med finansreglement for
Storfjord kommune (reglement for finans- og gjeldsforvaltning Storfjord kommune) og rutiner for
finans- og gjeldsforvaltning. Rådmannens fullmakter innen finans- og gjeldsomredet følger av
finansreglementet for Storfjord kommune, delegasjonsreglementet, samt rådmannens delegasjon av
attestasjons- og anvisningsmyndighet.
Underskrifter:
Alle transaksjoner signeres alltid. Plasseringer kvalitetssikres mot nærmeste overordnede. Oppgjør
ved kjøp og salg av verdipapirer skal håndteres på samme måte.
Forholdet til innkjøpsreglene:
Lov om offentlige anskaffelser gjelder i utgangspunktet for finansområdet, men en del tjenester er
unntatt, jfr anskaffelsesforskriftens § 2-4, pkt e.
Vedtatt kommunestyret:

Sist revidert:

Kvalitetssikret:
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Vedtatt kommunestyret:

Sist revidert:

Kvalitetssikret:
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Dokumentasjon:
Alle avtaler og tilhørende dokumenter skal arkiveres i kommunens arkivsystem. Dokumentasjon for
endringer skal også arkiveres der.

3. FORVALTNING AV LEDIG LIKVIDITET OG ANDRE MIDLER BEREGNET TIL
DRIFTSFORMÅL (kortsiktig likviditet)
Området er regulert i finansreglementet, samt lover og forskrifter
Likviditetsoppfølging:
 Kommunens likviditetssituasjon følges fortløpende. Ved behov utarbeides det daglig el
månedlig likviditetsoversikt.
 Ledig likviditet, utover hva som trengs til dekning av kommunens løpende forpliktelser
(fratrukket estimerte innbetalinger) de nærmeste tre måneder, kan plasseres av ansvarlig for
finans- og gjeldsforvaltningen etter retningslinjer gitt i finansreglementet.
Ansvar og oppgaver:
Ansvarlig for finans- og gjeldsforvaltningen har ansvaret for:
 At det gjennomføres en forsvarlig saksutredning, sett i forhold til avtalens omfang og
kompleksitet, før avtaler inngås.
 Før enhver handel skal det kontrolleres at avtalen er i overensstemmelse med
finansreglementet, og at endringen heller ikke medfører at en kommer i konflikt med
reglementets rammer og begrensninger for den samlede porteføljen.
 Alle transaksjoner krever underskrifter.
 Avtaler arkiveres i kommunens arkivsystem, sammen med saksutredning.
Etterkontroll:
Ansvarlig for finans- og gjeldsforvaltningen skal kontrollere at avtalen blir implementert med de
avtalte betingelser.
Oppfølging og rapportering
Rådmann rapporterer status vedrørende kortsiktig likviditet til kommunestyret som en del av
kommunens faste finans- og gjeldsrapportering, herunder rapporteres også om forvaltningen er
foregått uten avvik.

Vedtatt kommunestyret:

Sist revidert:

Kvalitetssikret:
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4. FORVALTNING AV KOMMUNENS LÅNEGJELD OG ANDRE
FINANSIERINGSAVTALER
Området er regulert i finansreglementet, samt lover og forskrifter
4.1. INNLÅN
Styring av gjeldsporteføljen
Ansvarlig for finans- og gjeldsforvaltningen har ansvar for at det legges planer for gjennomføring av
nye låneopptak og oppfølging av gjeldsporteføljen for året. Herunder at lån som forfaller og som må
refinansieres innen 12 måneder ikke overstiger rammene i reglementet.
Låneopptak og sikringsavtaler
Ansvarlig for finans- og gjeldsforvaltningen har ansvar for:
• Kommunestyrets vedtak knyttet til årets budsjett fastlegger årets låneramme, dvs.
administrasjonens fullmakter til å ta opp nye lån i budsjettåret. Nye innlån skal gjennomføres
innenfor de gitte rammer, og sett i sammenheng med kommunens helhetlige gjeldsforvaltning.
• Dersom investeringsaktiviteten avviker fra planene, kan lånebehovet også avvike i forhold til
innvilget låneramme. Oppdatert lånebehov fremkommer i de tertialvise rapportene til
kommunestyret, og er førende for det faktiske låneopptaket for året.
• Det skal gjennomføres en forsvarlig saksutredning, sett i forhold til avtalens omfang og
kompleksitet, før avtaler inngås.
• Før enhver handel skal det kontrolleres at avtalen er i overensstemmelse med
finansreglement, og at endringen ikke medfører at en kommer i konflikt med reglementets
rammer og begrensninger for den samlede porteføljen.
• Ved låneopptak skal det sendes forespørsel om lån til minimum to tilbydere.
Ved bruk av finansielle instrumenter for sikring, skal følgende sikringsdokumentasjon fylles ut:
Sikringsdokumentasjon:
Formålet med sikringen
Hvilken type risiko som skal sikres
Hvorvidt det er kontantstrømsikring eller
verdisikring
Hvilket sikringsobjekt(er) som skal sikres
Hvilket sikringsinstrument som skal anvendes
Sikringseffektiviteten

Ved endringer i finansielle instrumenter skal regnskapsmessige konsekvenser vurderes før eventuelle
endringer skjer.
Låneopptak dokumenteres med kommunestyrets vedtak. Ordfører underskriver på evt pantsetting.
Dokumentene arkiveres i kommunens elektroniske arkivsystem.
Vedtatt kommunestyret:

Sist revidert:

Kvalitetssikret:
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Oppfølging og rapportering
Ansvarlig for finans- og gjeldsforvaltningen har ansvar for at:
• Alle låne- og sikringsavtaler registreres og følges opp.
• Etablere sikringsdokumentasjon ved bruk av finansielle instrumenter brukt for sikring,
• Ansvarlig for finans- og gjeldsforvaltningen skal føre kontroll med at den faktiske forvaltningen
overholder de aktuelle rammene. Dette skjer minimum i forbindelse med den faste
finansrapporteringen.
• Rådmannen rapporterer status vedrørende gjeldsporteføljen til kommunestyret som en del av
kommunens faste finans- og gjeldsrapportering, ihht kravene i finansreglementet. Herunder
rapporteres også om forvaltningen er foregått uten avvik.
4.2. UTLÅN OG GARANTIER
Utlån:
Storfjord kommune har følgende kategorier:
 Startlån/ etableringslån
 Sosiale lån
 Andre typer utlån som gis av kommunestyret
Startlån (tidligere etableringslån) administreres av kommunen.
I forbindelse med årsoppgjøret vurderes det om det bør foretas nedskriving av utlånene basert på
opplysninger fra forvalteren.
Sosial lån gis av NAV.
I forbindelse med årsoppgjøret vurderes det om det bør foretas nedskriving av utlånene basert på
opplysninger fra NAV.
Andre typer utlån som gis av kommunestyret:
Krav på renter og avdrag skal sendes de til enhver tid inngåtte låneavtalene.
I forbindelse med årsoppgjøret vurderes det om det bør foretas nedskriving av utlånene.
Garantier:
Garantier gis kun etter vedtak i kommunestyret.
I note til regnskapet følger en egen liste over garantistillelser, som inneholder hvem de enkelte
garantiene er stilt overfor, beløp og når garantien utløper.

Vedtatt kommunestyret:

Sist revidert:

Kvalitetssikret:
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5. FORVALTNING AV LANGSIKTIGE FINANSIELLE AKTIVA (langsiktig
likviditet)
Området er regulert i finansreglementet, samt lover og forskrifter
Storfjord kommune har ikke langsiktige finansielle aktiva i sin portefølje, og derfor ikke rammer for
plasseringer av langsiktige finansielle aktiva. Eventuell etablering av rammer for langsiktige
finansielle aktiva vil bli vurdert av kommunestyret. Endelig vedtak skjer gjennom kommunestyrets
behandling av revidert finansreglement. Fram til rammer er etablert skal langsiktige finansielle aktiva
plasseres i henhold til reglene i finansreglementet kapittel 6, inkludert rapporteringsrutiner, og
rutinene i kapittel 3.

5.1. Håndtering av avvik og uforutsette hendelser (alle tre forvaltningstyper)
Avvik
• Avvik mellom faktisk finans- og gjeldsforvaltning og finansreglements rammer, skal lukkes
umiddelbart. Ved konstatering av brudd skal dette omgående rapporteres rådmann, og løsning
for å komme innenfor reglementet avtales og gjennomføres uten ugrunnet opphold.
• Ved hver rapportering til kommunestyret skal det informeres om eventuelle brudd i perioden,
og håndteringen av dette.
• Ved svært alvorlige avvik skal kommunestyret orienteres uten ugrunnet opphold, og rutinene
skal gjennomgås med sikte på å redusere sannsynligheten for slikt avvik i fremtiden.
Uforutsette hendelser
Ved akutte markedshendelser, skal ansvarlig for finans- og gjeldsforvaltningen informere rådmannen
om situasjonen omgående. Videre oppfølging avtales.
Ved uforutsette hendelser som resulterer i brudd med finansreglementet eller underliggende
instrukser, skal det rapporteres til kommunestyret ved neste ordinære finans- og gjeldsrapportering.

6. KVALITETSSIKRING
Uavhengig kompetanse skal vurdere rutinene for vurdering og håndtering av finansiell risiko.

Vedtatt kommunestyret:

Sist revidert:

Kvalitetssikret:
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ROS-analyse kommunale vannverk med distribusjonsanlegg gjennomgang før begrenset høringsrunde
Henvisning til lovverk:
Forskrift om vannforsyning og drikkevann - Forskrift om kommunal beredskapsplikt Forskrift om tekniske krav til byggverk - Plan- og bygningsloven.
Saksopplysninger
Det er som kjent et krav at alle kommuner skal ha utarbeidet en helhetlig risiko og
sårbarhetsanalyse (HROS) for sin kommune. Denne er utarbeidet og vedtatt juni 2015 av
kommunestyret. Underliggende analyser for sektorer skal utarbeides, og her kommer da
blant annet ROS analysen for kommunale vannverk. Denne skal da imøtekomme kravene
fremsatt i «forskrift om vannforsyning og drikkevann» (drikkevannsforskriften).
Storfjord kommune fikk ved siste revisjon avvik fra Mattilsynet knytt til våre vannverk.
Her var et av disse manglende eller ikke oppdaterte risiko og sårbarhetsanalyser for
vannverkene. Mattilsynet følger opp dette mot kommunen, og er da på saken. Vi har fått
en frist til 31. oktober 2017 å ta frem denne. I tillegg må vi utarbeide oppdaterte
beredskapsplaner for alle tre vannverk.
Vurdering
Før prosjektet blir igangsatt ble denne forankret gjennom mandatet Formannskapet
godkjente i siste møte. Mandatet er da et styrende dokument for «prosjektet», og beskriver
formål, organisering av roller og ansvar, samt budsjett og tidsplan.
Det har vært behov for en større kartlegging av potensielle «hendelser» og hendelser som
har skjedd over tid.
I etterkant av denne analysen skal det lages beredskapsplaner for vannverkene med
tilhørende tiltakskort.
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Rådmannens innstilling
1. Storfjord formannskap har gjennomgått og godkjent vedlagt Ros-analyse for
kommunale vannverk med distribusjonsanlegg i Storfjord kommune.
2. Analysen sendes på begrenset høringsrunde til Mattilsynet og andre berørte
sektormyndigheter.
3. Eventuelle endringer etter høringsrunde redigeres, og endelig plan legges frem for
Styringsgruppen (Formannskapet).
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ROS-ANALYSE
M/OPPFØLGINGSPLAN

FOR VANNVERK MED DISTRIBUSJONSANLEGG I

STORFJORD KOMMUNE

Storfjord kommune
Vedtatt av Formannskapet den xx.xxxxxxxx 2017
Ajourført.….
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1.0 INNLEDNING
1.1 Beskrivelse av kommunen
Storfjord kommune med sine 1898 innbyggere ligger geografisk plassert innerst inne i Lyngenfjorden. Kommunen er
trespråklig, og har da også som slagord «Samhold styrker». Kommunegrensene går mot Lyngen i nord, Kåfjord i
nordøst, Balsfjord og Målselv i sør og Tromsø i vest. I tillegg grenser Storfjord kommune mot Finnland (Enotekio) i
sør/sørøst og Sverige (Kiruna) i sør.
Storfjord kommune har gjennomført helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne gir et overordnet
bilde av risiko- og sårbarhet i kommunen. Gjennom denne analysen har da kommunen kartlagt, systematisert og
vurdert sannsynligheter og konsekvenser av uønskede hendelser og hvordan disse kan påvirke kommunen og dens
tjenester.
Det er flere forhold i kommunen som medfører robusthet, blant annet god tilgang til beredskapsressurser, god
redundans (flere uavhengige løsninger) i vei- og el-infrastruktur med alternative omkjøringsveier, havn, nærhet til
flyplass og større sentra.
Storfjord kommunes vannforsyning er sårbar. VA anlegget er knyttet til et gammelt nett flere steder og manglende
nødstrømsaggregat på sårbare objekter. Det er også et for dårlig system knyttet til nødvannforsyning, samt at det er en
utfordring med dårlig brannvannkapasitet i enkelte områder i kommunen.
Ekstremnedbør og andre klimarelaterte hendelser kan medføre hyppigere flom- og skredhendelser. Dette kan også
ramme drikkevannet som ras og skred inn i drikkevannreskildene. Storfjord kommune er også utsatt for skadeflom i
Skibotnvassdraget og i Signaldalselva. Her har vi en del marine avsetninger som kan resultere i leirras.

1.2 Om risiko- og sårbarhetsanalyse
Storfjord kommune har gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for vannverkene inkludert distribusjonsanleggene
i kommunen. Her har en kartlagt, systematisert og vurdert sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe
og hvordan disse kan påvirke kommunens daglige virke, tjenesteleveranse og befolkningen. Analysen skal forankres
politisk.
Risiko og sårbarhetsanalysen benyttes som et beslutningsverktøy for iverksetting av forebyggende tiltak innenfor gitte
økonomiske rammer, og til å kartlegge beredskapsbehovet.
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Ros analysen for vannverk med distribusjonsanlegg gir en anbefaling om grunnleggende sikkerhetstiltak. Deretter
rangeres listen over uønskede hendelser i forhold til risiko. Hendelser der risikoen ikke kan styres gjennom
forebyggende tiltak og avvikshåndtering under drift, overføres til beredskapsanalysen. Sjeldne hendelser med svært
stor konsekvens (storulykker) vil i denne veiledningens metodikk enten bli eliminert gjennom investering i
forebyggende tiltak, eller nærmere vurdert i beredskapsanalysen.

1.3 Bakgrunn
Lovpålagt oppgave
Vannverkseier har ansvaret for å etablere, drifte og videreutvikle beredskapen i tråd med ansvarsprinsippet,
likhetsprinsippet og nærhetsprinsippet. Dette betyr at eieren, enten representert ved et styre eller ved kommunestyret,
har ansvaret for at vannverket har de ressursene og fullmaktene som er nødvendige for å håndtere en
beredskapssituasjon.
Innføringen av sivilbeskyttelsesloven (2010) og forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) gir kommunen
lovpålagte oppgaver innen samfunnssikkerhet og beredskap. Kommunens plikter etter forskriften er underlagt tilsyn
fra Mattilsynet og Fylkesmannen.
Lovkrav og grunnleggende prinsipper
Kommunens ansvar og oppgaver følger delvis av lover og forskrifter og delvis av de fire grunnleggende prinsippene
for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i Norge:
 Ansvarsprinsippet innebærer at den myndighet, virksomhet eller etat som har det daglige ansvaret for et område,
sektor eller tjeneste, også har ansvar for forebyggende tiltak, beredskapsforberedelser og deltakelse i
krisehåndtering.
 Likhetsprinsippet tilsier at det skal være størst mulig likhet mellom organiseringen i normalsituasjon og i krise.
 Nærhetsprinsippet innebærer at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.
 Samvirkeprinsippet stiller krav til at myndighet, virksomhet eller etat har et selvstendig ansvar for å sikre et best
mulig samvirke med relevante aktører og virksomheter i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering.

1.4 Lov- og forskriftskrav
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og
forskrift om kommunal beredskapsplikt
Sivilbeskyttelsesloven har til formål å beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur ved bruk av
ikke-militær makt når riket er i krig, når krig truer, når rikets selvstendighet eller sikkerhet er i fare, og ved uønskede
hendelser i fredstid.
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Forskrift om kommunal beredskapsplikt har som formål å sikre at kommunen ivaretar befolkningens sikkerhet og
trygghet. Kommunen skal jobbe systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av sektorer i
kommunen, med sikte på å redusere risiko for tap av liv eller skade på helse, miljø og materielle verdier. Det følger av
forskriften at kommunen skal ha:




En helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), jf. § 2
Et helhetlig og systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid, jf. § 3
En overordnet beredskapsplan, jf. § 4

Sektor- og særlover
Kravene etter forskrift om kommunal beredskapsplikt, kommer i tillegg til lov- og forskriftskrav på fag- og
sektorområdene. Eksempler på slike områder er helse og sosial, vannforsyning og matsikkerhet, brann og redning og
flere.

Beskrivelse

Utgitt av

NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger

Standard Norge

NVEs retningslinjer nr. 2-2011: Flaum og skredfare i arealplaner.

NVE

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og

Miljøverndepartementet

bygningsloven) (plandelen)
Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av innsigelse i plansaker

DSB

etter plan og bygningsloven, september 2010.
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (Rev. mai 2012)

DSB

Havnivåstigning. Estimater av framtidig havnivåstigning

Klimatilpasning Norge

i norske kystkommuner. Revidert utgave
Byggeteknisk forskrift – TEK 10/TEK 17. Forskrift om tekniske krav

Kommunal- og regionaldepartementet

til byggverk (Byggeteknisk forskrift) FOR-2010-03-26-489
Veiledning: Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen (2006)

Mattilsynet

Forskrift om drikkevann og vannforsyning, drikkevannsforskriften

Plan- og bygningsloven
Som planmyndighet skal kommunen gjennom planlegging ”fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap
av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv ”, jf. pbl § 3-1, h. Kommunen skal også påse
at det i forbindelse med planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. pbl § 4-3.

1.5 Formål
Formålet med ROS-analysen for vannverkene er å kartlegge de hendelser som kan inntreffe i forbindelse med
vannbehandling i våre vannverk og distribusjonsanlegg gjennom:
-

Gi bevissthet om risiko og sårbarhet knyttet nedslagsfeltene for vannverkene samt selve vannbehandlingen.
Fange opp risiko og sårbarhet på tvers av sektorer som kan påvirke VA
Gi kunnskap om tiltak for å unngå og/eller redusere risiko og sårbarhet i kommunen
Identifisere tiltak som er vesentlige for kommunens evne til å håndtere påkjenninger
Gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger i kommunens arbeid
Gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvarsområder og fylkes ROS
Samhandling og samkjøring med Helhetlig ROS-analyse samt overordnet Beredskapsplan for Storfjord kommune.
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ROBUST vannforsyning
opprettholder funksjon

Nå

Fremtid
Hendelser

Formelle krav til innhold
Analysen skal som et minimum omfatte:
-

Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i kommunen knyttet til sektoren

-

Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område som kan ha betydning for sektoren

-

Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke hverandre

-

Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og tap av kritisk infrastruktur

-

Kommunens evne til å opprettholde sektorvis virksomhet når den utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å
gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet

-

Kommunens evne til å oppfylle min. behov for befolkningen under en kritisk fase.

-

Behovet for befolkningsvarsling og evakuering

-

Handlingsplan for lukking av avvik.

Formelle krav til deltakelse
Forskriften setter krav til hvem som skal delta og involveres i utarbeidelsen av ROS-analysen. Jf. § 2, fjerde ledd har
kommunen en plikt i å påse at relevante offentlige og private aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelse av
ROS-analysen. Det vil si at analysen skal gjennomføres i et tverrfaglig samarbeid mellom fagpersoner og ansvarlige
aktører på ulike fagfelt – både private og offentlige.
Plan for oppfølging og rapport
Med utgangspunkt i funnene fra ROS-analysen for vannverkene utarbeider prosjektgruppen et forslag til plan for
oppfølging. Planen skal revideres årlig.
En plan for oppfølging skal redegjøre for de tiltak som er identifisert i ROS analysen. Dette kan være tiltak for å:
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-

Redusere eller nulle ut sannsynlighet eller konsekvens
Forebygge fremtidige hendelser
Styrke beredskap og krisehåndteringsevne
Øke kunnskap

Resultatene fra ROS analysen skal også være dokumentert i en rapport. Rapporten skal inneholde en oppsummering
og de anbefalte tiltakene. Plan for oppfølging bør derfor inngå i rapporten, det samme gjelder kommunebeskrivelsen.

Definisjoner
Samfunnssikkerhet
Samfunnssikkerhet defineres som den evne samfunnet som sådan har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og
ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former for påkjenninger. Begrepet
samfunnssikkerhet omfatter alle typer påkjenninger (kriser og ulykker) som samfunnet kan utsettes for. Tiltak for å
ivareta befolkningens sikkerhet og trygghetsfølelse og tiltak for å sikre kritisk infrastruktur og kritiske
samfunnsfunksjoner omfattes av begrepet.
Risiko
Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil bli og usikkerhet knyttet til dette. Begrepet
risiko uttrykker fare (sannsynlighet) for tap av verdier (konsekvens). Verdiene det her er snakk om er liv og helse,
miljøverdier, materielle verdier, kritiske samfunnsfunksjoner, omdømme osv. Risiko kan angis som en konkret
tallstørrelse (kvantitativ metode) eller beskrives med ord (kvalitativ metode).
Sannsynlighet
Sannsynlighet er mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt hendelse vil inntreffe. Da angitt innenfor hvilket
tidsrom og gitt vår bakgrunnskunnskap.
Sårbarhet
Sårbarhet defineres som de problemer et system får med å fungere når det utsettes for en uønsket hendelse, samt de
problemer systemet får med å gjenoppta sin virksomhet etter at hendelsen har inntruffet.

Kritiske samfunnsfunksjoner
Kritiske samfunnsfunksjoner er oppgaver som samfunnet må opprettholde for å ivareta befolkningens sikkerhet og
trygghet. Dette er leveranser som dekker befolkningens grunnleggende behov. Eksempler på slike kritiske
samfunnsfunksjoner er forsyning av mat og medisiner, ivaretakelse av behov for husly og varme, forsyning av

energi, forsyning av drivstoff, nød og redningstjeneste etc.
Forebygging
Forebygging handler først og fremst om tiltak for å redusere sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe.
I noen tilfeller er det ikke mulig å redusere sannsynligheten, f.eks. for ras, flom og forebygging. Her handler det om å
redusere konsekvensene, f.eks. unngå bygging i ras- og flomutsatte områder. Også det generelle beredskapsarbeidet
handler om å redusere konsekvensene av en krise eller ulykke, men dette omtales som beredskap, jf. definisjon
nedenfor.

Beredskap
Planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere kriser eller andre uønskede hendelser på best mulig
måte.
Uønskede hendelser
Hendelser som avviker fra det normale, og som har medført eller kan medføre tap av liv eller skade på helse, miljø og
materielle verdier.
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2 PLANLEGGING OG FORARBEID
2.0 Om analyseobjektene
Når det gjelder beskrivelse av analyseobjektene henvises det i hovedsak til hoveddokumentet «revisjonsrapport
vannforsyning og avløpssystem». I ROS-analysen gjengis kort om den enkelte vannkilde, som hver for seg utgjør et
analyseobjekt. I tillegg er det definert et felles analyseobjekt for vannanleggene. Dette er begrunnet med at det er få
hendelser som er forskjellige for det enkelte vannanlegg i kommunen. De fleste vannkildene i kommunen ligger høyt til
fjells, med avrenning via elver og bekker ned bratte fjellskråninger før de flater ut i dalbunner eller langs smale
strandsoner. Her er Skibotn vannverk et unntak. Denne har delvis en grunnvasskilde. Alle de andre kommunale
vannverkene har overflatevann som vannkilder, de fleste med inntak direkte fra elv.
Avløpsanlegg
Storfjord kommune sitt avløpssystem omfatter 6 pumpestasjoner, omlag 35 km ledningsnett og ca 6 utslepp til sjø
med tilknytning over 50 personekvivalenter. Av disse utslippene er 1 renset i silanlegg, 3 i slamavskillere mens de
øvrige ikke er renset. Hoved resipienten for de kommunale utslippspunktene er Storfjorden. Det er ingen kommunale
anlegg med utslipp til ferskvassresipienter. Resipientforholdene er generelt gode, men noen steder har lokal
forurensing i innelukkede sund, viker og poller. Avløpsanleggene er ikke medtatt i denne analysen.

2.1 Mandat
Styringsgruppens og prosjektgruppens mandat fremgår av rådmannens notat av 23. Juni 2017. Mandatet er vedtatt i
Storfjord Formannskap (FSK) 6. september 2017. Styringsgruppen for prosjektet er FSK i Storfjord kommune.

2.2 Organisering og deltakelse
Oppdragsgiver/eier : Kommunens politiske ledelse.
Definisjon
Det er formulert risikoreduserende tiltak knyttet til uønskede hendelser som kommunen har et ansvar for å forebygge
(sannsynlighetsreduserende) eller ha en beredskap for (konsekvensreduserende). Tiltakene og ansvar for oppfølging av
disse er satt opp under hver analyserte hendelse. ROS-analysen er politisk forankret, og er i hovedsak utført på
sektornivå. Det er imidlertid meget viktig med sterk involvering fra hele kjeden av personell som er direkte og
indirekte er involvert i vedlikehold, drift og prosjektering innen berørte fagområder.
Styringsgruppen
Styringsgruppa er Formannskapet i Storfjord kommune. Ansvaret til styringsgruppa fremgår av mandatet.
Prosjektleder
Prosjektleder skal holde styringsgruppen orientert om prosjektets status underveis, og være prosessleder i
analysearbeidet. Prosjektleder har også hatt som oppgave å presentere fremdrift og resultater fra ROS analysen for
kommunens ledelse. Prosjektleder har vært Plan- og driftssjef.
Prosjektgruppen
Prosjektgruppen har hatt ansvar for å planlegge, gjennomføre analysen og utarbeide forslag til plan for oppfølging.
Prosjektgruppen har bestått av:
Konsulent:

Steinar Engstad

Ledende vaktmester:

Tom Braathen

Ingeniør V/A:

Hilde H. Kibsgaard

Brannmester:

Rolf Vidar Olsen

Planlegger og UMS/CIM ansvarlig:

Joakim Stensrud Nilsen

Plan- og driftssjef:

Trond Arne Hoe (prosjektleder)

Rådmann:

Trond Roger Larsen
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Generell deltagelse
Kommunens ulike etater og ledelse har forpliktet seg til aktiv deltakelse i de ulike aktivitetene i prosjektet. Relevante
offentlige og private aktører har vært invitert med i arbeidet med gjennomføringen. Følgende grupper og personer
deltar i arbeidet: Mattilsynet - Beredskapsrådet – Kriseteamet – Kriseledelsen – Brannkorpset – Etatsledere - (andre
interne og eksterne deltakere).

2.3 Metode
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å kartlegge risiko innenfor et
nærmere definert system, som i dette tilfelle er vannverk med distribusjonsanlegg i Storfjord kommune. I denne
analysen beregnes risikoen som en konkret tallstørrelse (kvantitativ metode). Plasseringer av hendelser i en
risikomatrise innebærer at kommunen tar stilling til (ytrer seg) om risikoforhold i kommunen slik at nødvendige tiltak
blir identifisert og prioritert. En ferdig ROS-analyse med tilhørende handlingsplaner og beredskapsplaner skal være
levende dokumenter som revideres min. en gang i året. Dette danner derfor grunnlaget for det videre arbeidet med
beredskapsarbeid knyttet til sikker vannforsyning i Storfjord kommune.

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, materielle verdier og miljø vil følge hovedprinsippene i NS 5814:2008
Krav til risikovurderinger, der risiko defineres som: ”Uttrykk for kombinasjonen av sannsynligheten for og
konsekvensen av en uønsket hendelse.”
Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er derfor knyttet
usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet), og omfanget (konsekvens) av hendelsen dersom den
inntreffer. Analysen følger også retningslinjene i DSBs veiledning ”Samfunnssikkerhet i arealplanlegging”.
I tillegg gjøres det vurderinger knyttet til sikkerhet i vannforsyningen basert på Mattilsynets veiledning. I hovedsak er
disse vurderingene hentet fra allerede utførte ROS-analyser fra kommunen.
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Sannsynlighetsvurdering
Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet (hendelsesfrekvens).
Sannsynlighetsvurderingen bygger på historiske data, ulykkesstatistikk, lokalkunnskap/erfaringer, ekspertvurderinger,
farekartlegging og utviklingstrender.
Sannsynlighet (S) for at hendelse vil skje er satt opp i 5 kategorier. Nedenstående skjema er satt opp med
sannsynlighet, vekttall og forventet frekvens.
Kategori Tidsintervall
Sannsynlighet
Svært lav

S1

Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 1000 år. <0,1 % sannsynlighet pr år

Lav

S2

1 gang i løpet av 100 til 1000 år. 01,-1 % sannsynlighet pr år

Middels

S3

1 gang i løpet av 50 til 100 år, 1-2 % sannsynlighet pr år

Høy

S4

1 gang i løpet av 10-50 år. 2-10 % sannsynlighet pr år

Svært høy

S5

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år, >10 % sannsynlighet pr år

Sårbarhetsvurdering
Det er gjort en vurdering av om kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt som følge av den uønskede hendelsen, og hvor
sårbare disse berørte funksjonene er for hendelsen. Dersom hendelsen medfører svikt i en eller flere slike
samfunnsfunksjoner, vil dette kunne endre konsekvensen av hendelsen.
I en slik sårbarhetsvurdering kan man spørre seg følgende spørsmål:
- Hvilke kritiske samfunnsfunksjoner blir berørt av den uønskede hendelsen?
- Hvilke kritiske samfunnsfunksjoner er kommunen avhengig av for å håndtere den uønskede hendelsen?
- Hvilke konsekvenser vil bortfall av funksjonen ha for:
o Andre kritiske samfunnsfunksjoner
o Kommunens håndtering av den uønskede hendelsen, herunder kommunens evne til å opprettholde og
gjenoppta sin virksomhet
o Samfunnsverdiene (se tabell 1 i DSBs veileder)

Konsekvensvurdering
Samfunnsverdier og konsekvenstyper
Konsekvensene systematiseres i de fire samfunnsverdiene under. Både de direkte og indirekte konsekvensene av den
uønskede hendelsen skal vurderes. Direkte konsekvenser skjer som følge av hendelsen, mens de indirekte
konsekvensene skjer som følge av svikt i de kritiske samfunnsfunksjonene
BEFOLKNINGENS SIKKERHET OG TRYGGHET
Samfunnsverdier

Konsekvenstyper

Liv og helse

Dødsfall
Skader og sykdom
Manglende dekning av grunnleggende behov
Forstyrrelser i dagliglivet
Langtidsskader på naturmiljø
Langtidsskader på kulturmiljø/-minner
Økonomiske tap

Stabilitet
Natur og miljø
Materielle verdier
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Konsekvenskategorier
Begrep
Vekttall
Ufarlig
K1
En viss fare K2
Kritisk

K3

Farlig

K4

Katastrofalt K5

Liv og helse

Natur og Miljø

Ingen personskader
Få og små
personskader
Alvorlige
personskader
Alvorlige skader/12 døde
To eller flere døde

Ingen miljøskader
Mindre miljøskader

Materielle
verdier
< 500 tusen
500 tusen -1 mill.

Omfattende skader på miljøet

1-10 mill.

Alvorlige skader på miljøet.
Andre avhengige systemer
Svært alvorlige og langvarige
Skader på miljøet, uopprettelige
Miljøskader

10 – 50 mill.
Over 50 mill.

Risikomatrise
Alle identifiserte hendelser gis en tallverdi for sannsynlighet og en tallverdi for konsekvens, jamfør skalaen ovenfor.
På bakgrunn av gitt tallverdi beregnes risikoen (sannsynlighet multiplisert med konsekvens) og hendelsen får dermed
en rangering og plassering i risikomatrisen.

Svært små

Små

Middels

Store

Svært store

Svært høy

S5

Høy
Middels
Lav
Svært lav

S4
S3
S2
S1
K1

Rød:
Gul:
Grønn:

K2

K3
KONSEKVENS

K4

K5

Høy /uakseptabel risiko – oppfølging og tiltak bør settes inn!
Middels risiko – oppfølging og tiltak bør vurderes!
Lav /akseptabel risiko

For tiltak som havner på gult/rødt må oppfølging vurderes. Da enten som tiltak i beredskapsplanen og ved økonomiske
konsekvenser også i økonomiplan. Sammen med bruk av risikomatrisen er det viktig at risikovurderingene av hver
hendelse fremkommer kvalitativt i analyseskjemaene.

Overførbarhet og følgehendelser
Overførbarhet innebærer at prosjektgruppen vurderer om lignende hendelser som vurderes kan inntreffe andre steder i
kommunen, og ikke bare i ett bestemt område. I en kommune kan det også være snakk om en kjede av hendelser.
Risikovurderingen omfatter derfor eventuelle samtidige hendelser for eksempel skred som følge av ekstremnedbør og
som kan sette veier, vannverk og strømnett ut av drift. Her må en også se koplinger mot Helhetlig ROS og analyser
som er gjort her.
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3 ROS ANALYSE FOR VANNVERK MED DISTRIBUSJONSANLEGG
Identifisering av uønskede hendelser
På bakgrunn av helhetlig Ros-analyse i Storfjord kommune, kommunebeskrivelsen, sektor-analyser/innspill,
farekartlegginger, helhetlig risiko analyse for Troms fylke, drikkevannsforskriften og krav som følger av forskrift om
kommunal beredskapsplikt, har styringsgruppa på bakgrunn av forslag fra prosjektgruppa, beredskapsrådet og andre
bidragsytere besluttet at følgende uønskede hendelser med potensielt store konsekvenser skal være gjenstand for
videre analyse.
ROS-analyse for vannverkene i Storfjord kommune inneholder en gjennomgang av potensielle hendelser som kan sette
produksjon av drikkevann ut av spill for kortere eller lengre perioder med samfunnsmessige følger dette har for
Storfjord samfunnet. Analysen gir et lokalt risikobilde, og er et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for kommunens
ledelse og deres oppfølging.
Oppbygging av analysen skal i sin konsekvens dekke alle krav i henhold til lokale og sentrale forskrifter. Fremdrift og
endelig rapport vil forankres politisk ved at en gir og får informasjon til/fra styringsgruppen som er Formannskapet.
Prosjektgruppen, har ledet prosessene og hatt relevante eksterne aktører som bidragsytere med kunnskap, kjennskap
og erfaring fra de lokale forholdene.

Risiko- og sårbarhetsvurdering av uønskede hendelser (Analyse)
Det er gjort ei risiko- og sårbarhetsvurdering av hver enkelt hendelse. I risikovurderingen vurderes hvilke hendelser
som kan inntreffe, sannsynligheten for at de inntreffer, og hvilke konsekvenser disse hendelsene kan få. For hver
hendelse er følgende vurdert:
- Hendelsesforløpet – Årsaker - Identifiserte eksisterende tiltak – Sannsynlighet - Sårbarhet
- Konsekvenser - Behov for befolkningsvarsling og evakuering – Usikkerhet - Styrbarhet
- Forslag til nye tiltak og forbedring av eksisterende tiltak - Overførbarhet
Det er benyttet et analyseskjema for hver hendelse. Eventuelle følgehendelser og svikter som følge av den utløsende
hendelsen (f. eks svikt i renseanlegg som følge av strømbrudd, som igjen er forårsaket av en storm), er vurdert som en
ny hendelse.
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3.0 ELVEVOLL VANNVERK MED DISTRIBUSJONSANLEGG
FARE

VURDERING

NATURBASERTE farer omhandler de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet kan motstå eller avgrense
konsekvensene av uønskede hendelser
Skred/ras
Utrasing i vannkilden kan medføre endret vannkvalitet. Temaet
vurderes.
Ustabil grunn
Det er ikke rapportert inn tilfeller av utrasing som følge av ustabil
grunn. Utrasing inn i drikkevannskilder er som følge av ras. Teamet
vurderes ikke her
Flom i vassdrag (herunder isgang)
Flom vurderes å påvirke vannkilden. Temaet vurderes.
Springflo/stormflo/bølgeoppskylling
Vind/ekstremnedbør

Ikke relevant tema.
Vind vil i liten grad påvirke vannkilden, ubtataket er ved evt. trefall ut i
kilden. Ekstremnedbør kan føre til økt utvasking av jordsmonn rundt
kilden samt medføre ras i kilden. Temaet vurderes

Havnivåstigning
Skog- / lyngbrann

Ikke relevant tema.
En skog-/ lyngbrann vurderes i svært liten grad å påvirke
drikkevannskilden. Temaet vurderes ikke videre.
Er vurdert og ikke være relevant for denne kilden.
Det er ikke lokalisert slike anlegg i nærheten av kilden. Temaet
vurderes ikke.
Her kan det være snakk om forurensinger i form radioaktivt nedfall,
døde dyr i drikkevannskilden, stor menneskelig aktivitet i
nedslagsfeltene/drikkevannskildene. Temaet vurderes
Riksveg 868 går langs stranda i øst-enden av vannkilden. Uhell med
påfølgende utslipp kan skje men vil ikke påvirke vannverket ellr
kildene.
Temaet vurderes ikke.
Svikt i vanntilførselen på Elvevoll vannverk generelt vurderes og tas
med videre. Temaet vurderes
Renseanlegg og desinfeksjon kan settets ut av spill, og vi har da utrygt
vann eller manglende kvalitet på vannet. Temaet vurderes.
Ikke relevant tema.
Her er det vannkilde som er analyseobjektet – ikke aktuelt tema.

Radon
Brann/eksplosjon ved industrianlegg
Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning

Transport av farlig gods

Bortfall eller svikt i vanntilførsel
Svikt i desinfeksjonen
Forurensning i grunn
Elektromagnetisk stråling
Støy
INFRASTRUKTUR
VA-anlegg og nett

Ikke relevant tema.

Viktige offentlige bygg

Ikke lokalisert slike i nærheten av vannkilden. Ikke aktuelt tema.

Kulturminne

Kilden påvirker ikke kulturminner negativt. Temaet vurderes ikke.

Analyseobjektet inkludert kilde, vannverk og nett er analyseobjektet og
blir her analysert samlet. Temaet vurderes
Omkoplingsmulighet - nødvann
Det er ikke omkoplingsmuligheter for Elvevoll vannverk i dag. Temaet
vurderes
Trafikksikkerhet
Ikke relevant tema.
Bortfall av kraftforsyning
Alle våre vannverk er installert med nødstrøm. Lengre bortfall og
sammenfallende hendelser kan imidlertid forårsake problemer med
forsyning av drivstoff. Temaet vurderes
SÅRBARE OBJEKTER: Anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare
Helse- og omsorgsinstitusjoner
Ikke lokalisert slike i nærheten av vannkilden. Ikke aktuelt tema.

Natur

Det er ikke vurdert at vannkilden påvirker sårbare naturområder
negativt. Lyngsalpan landskapsvernområde er en del av nedslagsfeltet
for vannkilden. Temaet vurderes ikke.
Andre hendelser relevant for vannkilden, jf. utført vannforsynings ROS.
Sabotasje / terror
Troverdig varsel om at vannkilden er kontaminert og uegnet som
drikkevann i lang tid. Temaet vurderes.
Kapasitet
Det er god kildekapasitet her. Temaet vurderes ikke.
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3.1 INDRE STORFJORD VANNVERK MED DISTRIBUSJONSANLEGG
Fare

Vurdering

NATURBASERTE farer omhandler de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet kan motstå eller avgrense
konsekvensene av uønskede hendelser
Skred/ras
Utrasing i vannkilden eller inntaksdam, kan medføre endret
vannkvalitet, svikt i vanntilførselen og oppdemming av elva. Temaet
vurderes.
Ustabil grunn
Det er ikke rapportert inn tilfeller av utrasing som følge av ustabil
grunn. Utrasing inn i drikkevannskilder er som følge av ras. Teamet
vurderes ikke her
Flom i vassdrag (herunder isgang)
Flom vurderes å påvirke vannkilden. Temaet vurderes.
Springflo/stormflo/bølgeoppskylling
Vind/ekstremnedbør

Ikke relevant tema.
Vind vil i liten grad påvirke vannkilden, bortsatt fra evt. trefall ut i
kilden. Ekstremnedbør kan føre til økt utvasking av jordsmonn rundt
kilden samt medføre ras i kilden. Temaet vurderes

Havnivåstigning
Skog- / lyngbrann

Ikke relevant tema.
En skog-/ lyngbrann vurderes i svært liten grad å påvirke
drikkevannskilden. Temaet vurderes ikke videre.
Er vurdert og ikke være relevant for denne kilden.
Det er ikke lokalisert slike anlegg i nærheten av kilden. Temaet
vurderes ikke.
Her er det snakk om forurensinger i form radioaktivt nedfall, døde dyr i
drikkevannskilden, stor menneskelig aktivitet i nedslagsfeltene
/drikkevannskildene. Temaet vurderes
Riksveg 868 går nord-øst for kilden og Europavei 6 går øst for kilden.
Lang avstand og stor høydeforskjell. Uhell med påfølgende utslipp kan
skje men vil ikke påvirke vannverket eller kildene. Temaet vurderes
ikke.
Svikt i vanntilførselen på indre Storfjord vannverk generelt vurderes og
tas med videre. Temaet vurderes
Renseanlegg og desinfeksjon kan settes ut av spill, og vi har da utrygt
vann eller manglende kvalitet på vannet. Temaet vurderes.
Ikke relevant tema.
Her er det vannkilde som er analyseobjektet – ikke aktuelt tema.

Radon
Brann/eksplosjon ved industrianlegg
Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning

Transport av farlig gods

Bortfall eller svikt i vanntilførsel
Svikt i desinfeksjonen
Forurensning i grunn
Elektromagnetisk stråling
Støy
INFRASTRUKTUR
VA-anlegg og nett

Ikke relevant tema.

Viktige offentlige bygg

Rådhuset, Oteren barnehage, Frilufts barnehagen, Hatteng skole,
Breeze, Coop Hatteng, Lyngskroa. Temaet vurders.
Kilden påvirker ikke kulturminner negativt. Temaet vurderes ikke.

Analyseobjektet inkludert kilde, vannverk og nett er analyseobjektet og
blir her analysert samlet. Temaet vurderes
Omkoplingsmulighet - nødvann
Det er ikke omkoplingsmuligheter for indre Storfjord vannverk i dag
utenom tilgang til to høydebasseng. Temaet vurderes
Trafikksikkerhet
Ikke relevant tema.
Bortfall av kraftforsyning
Alle våre vannverk er installert med nødstrøm. Lengre bortfall og
sammenfallende hendelser kan imidlertid forårsake problemer med
forsyning av drivstoff. Temaet vurderes
SÅRBARE OBJEKTER: Anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare
Helse- og omsorgsinstitusjoner
Helsehuset, Åsen omsorgssenter. Temaet vurderes.

Kulturminne
Natur

Det er ikke vurdert at vannkilden påvirker sårbare naturområder
negativt. Lyngsalpan landskapsverneområde er en del av nedslagsfeltet
for vannkilden. Temaet vurderes ikke.
Andre hendelser relevant for vannkilden, jf. utført vannforsynings ROS.
Sabotasje / terror
Troverdig varsel om at vannkilden er kontaminert og uegnet som
drikkevann i lang tid. Temaet vurderes.
Kapasitet
Det er god kildekapasitet her. Temaet vurderes ikke.
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3.2 SKIBOTN VANNVERK MED DISTRIBUSJONSANLEGG
Fare

Vurdering

NATURBASERTE farer omhandler de naturlige, stedlige forholdene som gjør at arealet kan motstå eller avgrense
konsekvensene av uønskede hendelser
Skred/ras
Utrasing i vannkilden spesielt ved Bjørgeberget kan medføre endret
vannkvalitet. Temaet vurderes.
Ustabil grunn
Det er ikke rapportert inn tilfeller av utrasing som følge av ustabil
grunn. Utrasing inn i drikkevannskilder er som følge av ras. Teamet
vurderes ikke.
Flom i vassdrag (herunder isgang)
Flom vurderes å påvirke vannkilden. Temaet vurderes.
Springflo/stormflo/bølgeoppskylling
Vind/ekstremnedbør

Ikke relevant tema.
Vind vil i liten grad påvirke vannkilden, unntaket er ved evt. trefall ut i
kilden. Ekstremnedbør kan føre til økt utvasking av jordsmonn rundt
kilden samt medføre ras i kilden. Temaet vurderes

Havnivåstigning
Skog- / lyngbrann

Ikke relevant tema.
En skog-/ lyngbrann vurderes i svært liten grad å påvirke
drikkevannskilden. Temaet vurderes ikke.
Er vurdert og ikke være relevant for denne kilden.
Det er ikke lokalisert slike anlegg i nærheten av kilden. Temaet
vurderes ikke.
Dette knytter seg bl. annet til hendelser som kan inntreffe på E8/E6.
Ellers kan det være snakk om forurensinger i form radioaktivt nedfall,
døde dyr i drikkevannskilden, stor menneskelig aktivitet i
nedslagsfeltene/drikkevannskildene. Temaet vurderes
E6 går nord for kilden og E8 går øst for kilden. Uhell med påfølgende
utslipp kan skje og kan påvirke vannverket eller kildene. Temaet
vurderes.
Svikt i vanntilførselen på Skibotn vannverk generelt vurderes og tas
med videre. Temaet vurderes
Renseanlegg og desinfeksjon kan settets ut av spill, og vi har da utrygt
vann eller manglende kvalitet på vannet. Temaet vurderes.
Siden Skibotn vannverk har en grunnvannskilde er forurensning i grunn
et relevant tema som må vurderes. Temaet vurderes.

Radon
Brann/eksplosjon ved industrianlegg
Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning

Transport av farlig gods

Bortfall eller svikt i vanntilførsel
Svikt i desinfeksjonen
Forurensning i grunn
INFRASTRUKTUR
VA-anlegg og nett

Analyseobjektet inkludert kilde, vannverk og nett er analyseobjektet og
blir her analysert samlet. Temaet vurderes
Omkoplingsmulighet - nødvann
Det er omkoplingsmuligheter for Skibotn vannverk i dag men denne er
ustabil i tider av året. Det er dessuten høydebasseng knyttet til anlegget.
Temaet vurderes
Trafikksikkerhet
Ikke relevant tema.
Bortfall av kraftforsyning
Alle våre vannverk er installert med nødstrøm. Lengre bortfall og
sammenfallende hendelser kan imidlertid forårsake problemer med
forsyning av drivstoff. Temaet vurderes
SÅRBARE OBJEKTER: Anlegg, bygg, natur og kulturområder som er sårbare
Helse- og omsorgsinstitusjoner
LHL, Aleris. Eldre eller pleietrengende er spesielt utsatt ved bortfall
forurenset vann eller bortfall av vann i lengre perioder. Det samme er
driften av selve institusjonen. Temaet vurderes.
Viktige offentlige bygg
Skibotn skole, Furuslottet barnehage, Joker, Politiet, Cirkle K,
Temaet vurderes
Kulturminne
Påvirker ikke kulturminner negativt. Temaet vurderes ikke.
Natur

Det er ikke vurdert at anleggene påvirker sårbare naturområder negativt.
Temaet vurderes ikke.
Andre hendelser relevant for vannkilden, jf. utført vannforsynings ROS.
Sabotasje / terror
Troverdig varsel om at vannkilden er kontaminert og uegnet som
drikkevann i lang tid. Temaet vurderes.
Kapasitet
Det er god kildekapasitet her. Temaet vurderes ikke.
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Berørte system
/funksjon/anlegg

Ustabil grunn
Flom i vassdrag (herunder isgang)
Springflo/stormflo/bølgeoppskylling
Vind/ekstremnedbør
Havnivåstigning
Skog- / lyngbrann
Radon
Brann/eksplosjon ved industrianlegg
Kjemikalieutslipp og annen akutt
forurensning
Transport av farlig gods
Forurensning i grunn
Svikt i desinfeksjonen
Bortfall eller svikt i vannforsyning
Elektromagnetisk stråling
Omkoplingsmulighet - nødvann
Støy
VA-anlegg og nett
Trafikksikkerhet
Bortfall av kraftforsyning
Helse- og omsorgsinstitusjoner
Viktige offentlige bygg
Kulturminne
Sabotasje / terror
Natur
Kapasitet

Hendelse nr:

Skred/ras

endelse:

3.3 Felles for alle vannverk og distribusjonsanlegg - grovmatrise
Hendelse/tilstand

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Skibotn vannverk
A
X
A
O
A
X
A
A
A
A
X
O
O
X
X
A
O
A
X
A
X
O
O
A
X
A
A

Tverrdalen
vannverk
B
X
A
X
A
X
A
A
A
A
O
A
A
X
X
A
X
A
X
A
X
O
O
A
X
A
A

Elvevoll vannverk
C
X
A
O
A
X
A
A
A
A
O
A
A
X
X
A
X
A
X
A
X
A
A
A
X
A
A

X: Har betydning for risiko, tas med videre - O: Kan ha betydning for risiko, tas med videre - A: Har ikke betydning for risiko, tas ikke med videre
Eksempel av nummerering av hendelse: B8 = Tverrdalen vannverk, Radon
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A1
B1
C1

Utrasing i
nedslagsfeltet til
vannkildene. Dette i
form av stein, snø,
eller sørpeskred.

Store vannmengder i fjellet
som følge av snø som
smelter fort pga. høy
temperatur og mulig i
kombinasjon med mye
nedbør. Snø eller jord som
blir mettet av vann pga. av
dette.

Kritisk infrastruktur blir berørt
som vannverk eller
nedslagsfelt for vannverk.
Forurensning av
drikkevannskildene.
Bebyggelse nær opptil
vassdrag får skade pga.
vanninntrenging,

Kommentarertiltak

Risiko

Konsekvens

Sannsynlighet

Antatte
konsekvenser

Årsaker
Utløsningskild
er

Uønsket
hendelse

Hendelse nr:

Dato: Oktober 2017
Berørte system, funksjon eller anlegg: Alle vannverk i Storfjord kommune
Vurdering foretatt av: Prosjektgruppa

Kartlegging av alle skredutsatte områder
Undersøkelser/vurdering i forbindelse med areal- og
samfunnsplanlegging
Aktivitet i nedslagsfeltene skal hensynstas ved
saksbehandling i kommunen.
S3

K2

R6
Undersøkelser før det iverksettes bygge- eller
anleggsvirksomhet.

A5
B5
C5

Vind og
ekstremnedbør

Ekstremnedbør kan alene
forårsake dette, men i
kombinasjon med mye snø
og varme er dette spesielt
utfordrende.

Det vaskes ut under
fundament. Bebyggelse blir
tatt av leir/ jord eller
sørpeskred. Røranlegg og/eller
renseanlegg blir skadet.
Vannkilden blir forurenset.
Busker og trær kan forårsake
problemer i damanlegg

I nedslagsfeltene og inntaksdamprøve må en prøve å
holde elveløp og bekker åpne.
Mulighet for omkopling ved forurensning av et
anlegg.
Merking av damanlegg og nedslagsfeltene med skilt.
Holde nærområdet til damanleggene ryddig for trær
og busker.
Innarbeidet varslingsrutiner.

A3
B3
C3

Flom i vassdrag
(herunder isgang)

Stor snøsmelting over kort
tid og der elva fortsatt er
delvis islagt kan medføre
store vannmengder som tar
med seg mye is.

Dette kan resultere i blokkert
elve- eller bekkeløp. Flom som
følge av dette har skjedd
tidligere og da spesielt i Indre
Storfjord vannverk
(Tverrrdalen).

Holde elveløp og damanlegg ryddig og vannveiene
åpne.
Mulighet for omkopling ved forurensning av et
anleggene eller at denne er satt ut av drift.
Følge spesielt med ved værforhold som kan forårsake
slike hendelser.

S4

K3

R12

Side 17
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B10
C10

A10

Kjemikalieutslipp og
annen akutt
forurensning

Her kan det være snakk om
forurensinger i form
radioaktivt nedfall, døde
dyr i drikkevannskilden,
stor menneskelig aktivitet i
nedslagsfeltene/drikkevann
skildene.

Kjemikalieutslipp og
annen akutt
forurensning

Dette knytter seg spesielt til
hendelser som kan inntreffe
på E8/E6 med tankbilvelt.

A11

Transport av farlig
gods

Ellers så kan det være
snakk om forurensinger i
form radioaktivt nedfall,
døde dyr i
drikkevannskilden, stor
menneskelig aktivitet i
nedslagsfeltene/drikkevann
skildene.

A12

Forurensning av
grunn

A13
B13
C13

Svikt i desinfeksjon

Vannverket kan da settes ut av
drift i lengre periode.
For Elvevoll og Skibotn er
dette vurdert som lav risiko og
medtas ikke videre.
Forurenset drikkevann som
følge av hendelsen.

Avtaler med maskinentreprenør som på kort varsel
kan bistå
Innarbeidet varslingsrutiner.

S4

K1

R4

Tilknyttet vannverk settes ut
av drift for en kort periode.

Forurenset drikkevann som
følge av hendelsen.
Tilknyttet vannverk settes ut
av drift for en korter eller
lengre periode.

S4

K3

R12

Aktivitet i nedslagsfeltene skal hensynstas ved
saksbehandling i kommunen.
Undersøkelser før det iverksettes bygge- eller
anleggsvirksomhet.
Mulighet for omkopling ved forurensning av et
anlegg.
Merking av damanlegg og nedslagsfeltene med skilt.
Holde nærområdet til damanleggene ryddig for trær
og busker.
Aktivitet i nedslagsfeltene skal hensynstas ved
saksbehandling i kommunen.
Undersøkelser før det iverksettes bygge- eller
anleggsvirksomhet.
Mulighet for omkopling ved forurensning av et
anlegg. Mulighet for reservevann og nødvann.

Skibotn vannverk er spesielt
utsatt for hendelser ved f.eks.
tankbilvelt da vi bruker
grunnvannet her.

Merking av damanlegg og nedslagsfeltene med skilt.
Holde nærområdet til damanleggene ryddig for trær
og busker.
Avtale med pumpebil for å renske opp i området
raskest mulig.

Utslipp fra industri,
søppeldeponi, bensinstasjon
etc.

Forurensing av grunnvannet
som omtalt over.

Avtale med Avfallservice og entreprenører vedr.
opprydding og fjerning av forurensning.
Innarbeidet varslingsrutiner.

Svikt som følge av lengre
strømbrudd, feil med utstyr
eller etter at anlegget er satt

Forurenset drikkevann på nett
som følge av at anlegget er satt
ut av drift.

S4

K3

R12

To uavhengige barrierer med forfiltrering og dobbel
uavhengige UV aggregat, hver med 100% kapasitet

Side 18
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ut av drift som følge av at
denne ikke klarer å
tilfredsstille rensekravene.
Dette som følge av mye
forurensning i vannet.

A14
B14
C14

Bortfall eller svikt i
vannforsyning

A18
B18
C18

VA-anlegg og nett

A20
B20
C20

Bortfall av
kraftforsyning

Bortfall av vannforsyning
som følge av rørbrudd eller
vannverket er satt ut av
drift som følge av ras,
brann, storm etc.
Analyseobjektet inkludert
kilde, vannverk og nett er
analyseobjektet og blir her
analysert samlet.

Snøskred som tar
overføringsledninger
Ekstremnedbør med flere
sammenfallende hendelser
som kutter strømlinjer.
Sørpeskred, jord og
fjellskred.
Stort snøfall

Tilknyttede abonnenter blir
uten vann.

Kumsystem som i noen
områder består til dels av
gamle kombikummer.
Flere kummer står under vann
til tider.
Gammelt nett i deler av
kommunen.
Kapasitetsproblemer i deler av
kommunen.
Renseanlegg (UV) til dels
utdatert på alle lokasjoner.
Strømførende linjer bryter
sammen på grunn av
snøtyngde i komb. Med ising,
eller storm/ras som knekker
master.
Elektronisk kommunikasjon
bryter sammen.
Pumpestasjoner slutter å
fungere
Lengre bortfall og
sammenfallende hendelser kan

S4

K3

R12

S5

K3

R15

S3

K3

R9

for full vannleveranse. Dette for anlegg som er i
risikogruppen.
Ha gode og raske varslingsrutiner bl. annet UMS
Omkoplingsmuligheter på anlegget samt reservevann
og nødvann.
Rask respons ved oppståtte hendelser.
Vaktordning ut over arbeidstid er etablert.
Ha gode varslingsrutiner bl. annet UMS
Omkoplingsmuligheter fra høydebasseng. Utrede
muligheten for reservann og nødvann.
Rask respons ved oppståtte hendelser.
Vaktordning ut over arbeidstid er etablert.
Kummer må skiftes til separate vann og
avløpskummer der det er behov for dette.
Drenering rundt kummene eller skifte disse i tette
kummer.
Plan for utskifting og eventuell opp-dimensjonering av
rørtrase, samt plan for sanering av gammelt nett.
Skifte ut UV-anlegg på alle lokasjoner samt sikre med
en ny barriere.
Digitalisering av vann og avløpsnettet samt
vannverkene.
Gjelder alle anlegg.
Indre Storfjord og Elvevoll vannverk har inntak på
kote 80 og er ikke avhengig av pumpestasjoner for
forsyning på nett. Skibotn vannverk kan levere
nødvann til lavere deler av nettet uten pumping.
Alle våre vannverk er installert med
nødstrømsaggregat.
Omkoplingsmuligheter for nettleverandør.
Ha tilgjengelig nødkommunikasjon.
Reservelager av drivstoff tilgjengelig.
Mulighet for omkopling ved lengre brudd i
forsyningen samt reservevann og nødvann.
Side 19
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A21

Helse- og
omsorgsinstitusjoner
 Aleris -Skibotn
omsorgssenter
 LHL Skibotn

Eldre eller pleietrengende
er spesielt utsatt ved
forurenset vann eller
bortfall av vann i lengre
perioder. Det samme er
driften av selve
institusjonen

forårsake problemer med
forsyning av drivstoff.

Innarbeidet varslingsrutiner.

Forurensning av drikkevannet
kan potensielt være skadelig
og med alvorlige følger for
personer med nedsatt
immunforsvar.

Omkopling kan gjøres mellom Bjørneberget og
grunnvann.
Etter prøvetaking og friskmelding kan en kjøre fra
høydebassenget..
Gode og raske varslingsrutiner.
Egne interne rutiner ved institusjonene.
Mulighet for reservevann og nødvann.

S3

K3

R9

Egne UV-anlegg på institusjonene.
B21

Helse- og
omsorgsinstitusjoner
 Åsen
omsorgssenter
 Oteren helsehus

Eldre, syke eller
pleietrengende er spesielt
utsatt ved forurenset vann
eller bortfall av vann i
lengre perioder. Det samme
er driften av selve
institusjonene.

Forurensning av drikkevannet
kan potensielt være skadelig
og med alvorlige følger for
personer med nedsatt
immunforsvar.

S3

K3

R9

Etter friskmelding av TOS-lab kan vannet i
høydebassenget koples om mellom høydebassenget på
Åsen og Horsens.
Egne interne rutiner ved institusjonene.
Mulighet for omkopling mot Elvevoll utredes.
Gode og raske varslingsrutiner.
Egne interne rutiner ved institusjonene.
Mulighet for reservevann og nødvann.
Egne UV-anlegg på institusjonene.

Side 20
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A22

B22

A24
B24
C24

Viktige offentlige
bygg.
 Skibotn skole
 Furuslottet
barnehage
 Skibotn
samfunnshus
 Norskalottsentret
 Joker
 Circle K

Bortfall av vannforsyning
eller forurenset vann.

Viktige offentlige
bygg.
 Hatteng skole
 Oteren barnehage
 Lyngefjord hotell
 Breeze
 Coop Hatteng

Bortfall av vannforsyning
eller forurenset vann.
Drift av skoler og
barnehage opphører etter
kort tid. Det samme for
helsehuset.
Forretninger og
overnattingsteder må lukke
etter noen timer.

Forurensning av drikkevannet
kan potensielt være skadelig
for barn eller få alvorlige
følger for personer med
nedsatt immunforsvar.
Samfunnet er avhengig av
vann både som drikkevann og
holde sanitæranlegget i
funksjon.

Sabotasje / terror

Troverdig varsel om at
vannkilden(e) er
kontaminert og uegnet som
drikkevann i lang tid

Alt etter type gift som er tilført
må dette handteres som om
dette potensielt er dødelige
doser.

Drift av skoler og
barnehage opphører etter
kort tid.
Forretninger og
overnattingsteder må lukke
etter noen timer.

Forurensning av drikkevannet
kan potensielt være skadelig
for barn eller personer med
nedsatt immunforsvar.
S3

K2

R6

Samfunnet er avhengig av
vann både som drikkevann og
holde sanitæranlegget i
funksjon.

S3

S2

K2

K5

R6

R10

Omkopling kan gjøres mellom Bjørneberget og
grunnvann. Grunnvannsstand kan være lav i perioder
av året og vann fra Bjørneberget kan være farget i
perioder. Etter prøvetaking og friskmelding kan en
kjøre fra høydebassenget. Utrede mulighet for
reservevann og nødvann. Egne interne rutiner ved
skoler og barnehager for å takle kortere opphold av
vannforsyningen. Gode og raske varslingsrutiner.
Egne interne rutiner ved skoler og barnehager.
Nødvann på Skibotn kan løses ved å kople inn
Olderelva.
Etter friskmelding av TOS-lab kan vannet i
høydebassenget koples om mellom høydebassenget på
Åsen og Horsens.
Egne interne rutiner ved skoler og barnehager for å
takle kortere opphold av vannforsyningen.
Muligheter for omkopling mot Elvevoll må
vurderes/prosjekteres.
Mulighet for reservevann og nødvann.
Gode og raske varslingsrutiner.
Rask avstenging av anlegget
Rask varsling av innbyggerne via bl. annet UMS
Varsle og støtte fra politi.
Kontroll av alle andre anlegg umiddelbart.
I overenstemmelse med politi etablere vakthold ved
anleggene.
Låste og inngjerdet anlegg.
Prøvetaking av råvann og renset vann.
Tømme anleggene med utspyling etter at prøvene er
ok. Mulig omkopling av vanntilførselen i perioder.
Nødvann i indre og vestre del kan løses ved å kople
sammen Elvevoll og Tverrdalen vannverk.
Mulighet for reservevann og nødvann.
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3.4 SAMLET RISIKO- OG SÅRBARHETSBILDE
Konklusjonene fra «Analyseskjemaene» er overført til tabelloversiktene fra kapitel 4.3-4.4
og 4.5 «Samlet risiko- og sårbarhetsbilde» nedenfor.

Svært små

Små

Svært høy
Høy

B10,C10

A22,B22
A1,B1,C1
A5,B5,C5

Middels

Middels

Store

Svært store

A18,B18,C18

S5

A3,B3,C3
A10,A11,A12
A13,B13,C13
A14,B14,C14
A20,B20,C20
A21,B21

S4

S3

A24,B24,C24

Lav
Svært lav

S2
S1

K1

K2

K3
K4
KONSEKVENS

Rød:
Høy /uakseptabel risiko – oppfølging og tiltak bør settes inn!
Gul:
Middels risiko – oppfølging og tiltak bør vurderes!
Grønn: Lav /akseptabel risiko
Under akseptabel risiko finner vi følgende hendelser
Under Middels risiko og som er på grensen der oppfølging vurderes
Under Høy/ uakseptabel risiko finner vi følgende
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K5

4 PLAN FOR OPPFØLGING
Prosjektgruppens forslag til prioriterte tiltak Storfjord kommune.

Pri.

1

Uønsket hendelse
m/angivelse av årsak

Nye forebyggende
tiltak

Nye skadebegrensende
tiltak

Ansvar

Tids frist

VA anlegg og nett

Bytte ut alle
kombikummer.

Kummer må skiftes til
separate vann og
avløpskummer der det er
behov for dette.
Drenering rundt kummene
eller skifte disse i tette
kummer.

RM

August 2021

RM

Oktober 2018

RM

Oktober 2018

RM

Okt. 2018

Nytt renseanlegg med
samme utstyr i alle
anlegg.
Gradvis bytte ut
rørnettet.

2

Sabotasje / Terror

Inngjerding og
adgangskontroll på
anleggene.
Skilting ved
anleggene og
nedslagsfeltet.

3

Flom i vassdrag

Ha et renseanlegg
som er dimensjonert
til å takle oppjustere
vannmengder.

Mulighet for omkopling
ved rengjøring og/eller
forurensning.

Oppgradering av
renseanleggene på
alle tre vannverk.
4

Svikt i desinfeksjon

Skifte ut UV-anlegg på
alle lokasjoner samt sikre
med en ny barriere.
Digitalisering av vann og
avløpsnettet samt
vannverkene.
Gjelder alle anlegg.
Rask avstenging og
varsling.
Kontroll av alle andre
anlegg umiddelbart.
I overenstemmelse med
politi etablere vakthold
ved anleggene.
Låste og inngjerdet anlegg.
Prøvetaking av råvann og
renset vann.
Tømme anleggene med
utspyling etter at prøvene
er ok.
Omkoplingsmuligheter
Nødvann og reservevann.
Holde elveløp og anlegg
ryddige og vannveiene
åpne.

Oppgradering av
renseanleggene på
alle tre vannverk

Gode varslingsrutiner.
Omkoplingsmuligheter.
Reservevann og nødvann
tilgjengelig

Utstyre alle
vannverk,
høydebasseng og
pumpestasjoner med
SD anlegg

Skifte ut UV-anlegg på
alle lokasjoner samt sikre
med en ny barriere.
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5

Bortfall eller svikt i
vannforsyning

Fortsatt utbedring av
rørnett.
Ha en kritisk
vurdering av
installasjoner i
«fareområder» for
ras, jordskred etc.

6

Helse og
omsorgsinstitusjoner

Nødstrøm på alle
institusjoner.

Digitalisering av vann og
avløpsnettet samt
vannverkene.
Gjelder alle anlegg
Has gode varslingsrutiner
og mulighet for omkopling
i anlegget.
Utrede muligheten for
reservevann og nødvann.
Rask respons ved
hendelser og vaktordning
utenom arbeidstid.
Omkoplingsmuligheter.
Reservevann og nødvann
tilgjengelig.
Gode og raske
varslingsrutiner. Gode
interne rutiner ved
institusjonene.

Vurdere egne UV
anlegg på sikt.

RM

Fortløpende
utskifting av
rørnett.
Endelig dato
for
ferdigstilling
oktober 2021

RM

Okt. 2018
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Tiltaksstrategi for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket
Henvisning til lovverk:
Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK).
Vedlegg:
1
Retningslinjene

Saksopplysninger
Kommunen har førstelinjetjeneste som skogbruksmyndighet og fatter vedtak etter
skogbruksloven med forskrifter.
Formålet med tilskuddet til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale
prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som
miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir
ivaretatt og videreutviklet.
Vedtak om tildeling av tilskudd etter forksriftens § 4, § 6 og § 8 siste ledd fattes av kommunen.
Det skal fastsettes overordnede retningslinjer for prioritering av søknader. Slike tiltaksstrategier
skal utarbeides i dialog mellom Fylkesmannen, kommunene og næringsorganisasjonene i
skogbruket lokalt.
Fylkesmannen fordeler NMSK-midlene til kommunene.
Den totale summen på midlene som er fordelt i Troms er 2 200 000, der Storfjord er tildelt
10 000.
Økt aktivitet vil føre til at Storfjord kommune kan bli tildelt mer midler senere år
Investeringer i skogbrukstiltak har ofte svært lange tidsperspektiv. Når et tre plantes så må det
gjerne stå i hundre år før det er hogstmodent. Videre så har ofte investeringer i skog en stor
betydning utover den privatøkonomiske verdiskapningen for skogeier. Det ytes derfor
betydelige tilskudd til investeringer i skog gjennom NMSK-ordningen.

56

Kommunene forvalter tilskudd til skogkultur, miljøtiltak og utviklingsprosjekt, mens
fylkesmannen forvalter tilskudd til skogsvegbygging og drift med taubane, hest ol.
Vurdering av alternativer og konsekvenser
De nye tiltaksstrategiene viderefører eksisterende ordninger, men med en mer samla
tilskuddssats for alle kommunene i Troms.
I dag har vi ubetydelige mengder barskog som er hogstmoden, og det aller meste som hogges i
Troms er lauvskog til brensel. Dette skyldes kraftig hogst av furuskogen fram til midten av
forrige århundre og at hovedtyngden av skogplantinga starta etter 1950. Volumene som hogges i
dag er derfor nokså små og driftsapparatet er begrensa. Vi har for eksempel ingen større sagbruk
i regionen, så sagtømmer er vanskelig å omsette. Når større mengder av barskogen blir
hogstmoden så vil det gi grunnlag for en betydelig økning i skogbruksaktiviteten, og en mer
helhetlig næringsmessig utnytting.
Moderne skogbruk er prega av høy effektivitet og store volum. Dersom vi skal ha et
næringsmessig skogbruk i framtida så er det viktig at vi fortsetter med å bygge opp ressursene
både gjennom planting av barskog og stell av ungskogen for å sikre god vekst og kvalitet på
skogen. Skogen har også en stor betydning med tanke på binding og lagring av CO2. Siden
barskogen produserer opp til em ganger mer enn lauvskogen på samme areal så vil den også
binde tilsvarende mer CO2 i tillegg til at det gir en mer økonomisk drivverdig skog. Videre vil
det også danne grunnlag for større verdiskapning basert på videreforedling av treprodukter i
regionen. Påstanden om at granskogen ikke har verdi er derfor helt feil.
Siden skogbruket er i en oppbyggingsfase så operere vi med høyere tilskuddssatser enn det som
er vanlig i de mer etablerte skogstrøka på Østlandet og i Trøndelag. Forventa verdiøkning av
tiltaket er det viktigste grunnlaget for prioritering og bruken av disse midlene.
Tidligere synspunkt fra småfenæringa bør tas til etterretning, og vi bør utføre tiltak som kan
redusere ulempene for husdyrholdet. Særlig stammekvisting vil i stor grad redusere ulempene
med at dyr er vanskelig å finne i plantefelt eller jage gjennom områder med plantefelt. Vi bør
også unngå planting på uheldige lokaliteter og unngå små plantefelt som ikke er drivverdig.
Forslag til tiltaksstrategi åpner for tilskudd til stammekvisting og styring av planteaktiviteten.
Forventa verdiøkning av tiltaket er det viktigste grunnlaget for prioritering og bruken av
midlene. Det er likevel slik at aktiviteten styres av skogfunksjonærene slik at det alltid er
tilskudd til de vanlige tiltakene innenfor skogkulturarbeidet.
Rådmannens innstilling
Med hjemmel i forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket § 3 vedtar Storfjord
kommune Tiltaksstrategi for nærings- og miljøtiltak i skogbruket 2017 – 2019.
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Tiltaksstrategi for
Nærings- og miljøtiltak
i skogbruket (NMSK)
Storfjord
2017 – 2019
Forvaltes etter forskrift om tilskudd til Nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
Fastsatt av Landbruksdepartementet 04.02.04.
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1. Bakgrunn
Kommunen har førstelinjetjeneste som skogbruksmyndighet og fatter vedtak etter
skogbruksloven med forskrifter.
Formålet med tilskuddet til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er at det ut fra lokale
prioriteringer og tilpasninger blir stimulert til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som
miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir
ivaretatt og videreutviklet.
Vedtak om tildeling av tilskudd etter forskriftenes § 4, § 6 og § 8 siste ledd fattes av
kommunen. Det skal fastsettes overordna retningslinjer for prioritering av søknader. Slike
retningslinjer skal utarbeides i dialog mellom Fylkesmannen, kommunene og
næringsorganisasjonene i skogbruket lokalt.
Fylkesmannen fordeler NMSK-midler til kommunene.
2. Organisering og prosess
Storfjord kommune samarbeidet med Fylkesmannen og Lyngen kommune i arbeidet med
tiltaksstrategien.

3. Status, mål og utfordringer for skogbruket i kommunen
Viktige mål for skogbruket i regionen:




Ressursoppbygging. Bidra til å dekke det langsiktige behovet for trevirke av god
kvalitet.
Økt avvirking og økt lønnsomhet i skogbruket.
Binde CO2. Bidra til å oppnå et CO2 nøytralt Troms.

Ta vare på skogen som leveområde for planter og dyr og arena for friluftsliv.

4.
5. Retningslinjer for prioritering mellom søknader om NMSK-midler
Følgende vilkår må være oppfylt for å få tildelt tilskudd.




Tiltaket skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt.
Barskog prioriteres før lauvskog
Tiltaket skal være skogfaglig og miljømessig riktig utført. Kravene i
Levendeskogstandarden og skogbruksloven med forskrifter legges til grunn for
miljøtilpasning.
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Det gis ikke tilskudd til kjøp av utstyr eller til tiltak som ved uttak av virke gir
overskudd.
Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordeling
av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring, og eventuelle vilkår
som blir knyttet til senere oppfølging og vedlikehold.

6. Tilskudd til skogkultur og tilskuddssatser
For å stimulere til utvikling av kvalitetsskog gis det tilskudd til markberedning, såing,
planting, avstandsregulering, rydding av lauv, maskinell og manuell førstegangstynning,
skjermhogst og stammekvisting jfr kap 14.
Særlige vilkår for tilskudd til skogkultur:
Markberedning:


Gjelder naturlig foryngelse av furu.

Planting/Såing:







Ved fordeling av skogkulturmidlene har Fylkesmannen prioritert planting og
oppfordrer kommunene til å prioritere dette tiltaket da det er lite NMSK-midler
tilgjengelig. Gjelder ordinær skogsmark, ikke tresatt utmark og innmark som er lovlig
omdisponert til skog.
Feltes størrelse skal være på minst 2 daa. Planteantallet skal normalt være 250 planter
per dekar.
Treslaget skal være tilpassa vekstforholdene (Bonitet og klima).
Plantefeltet må ikke føre til stor uheldig landskapsvirkning eller stenge for
solinnstråling og utsikt i bebygde områder eller langs vegnettet.
Ved bruk av utenlandske treslag skal tillatelse fra Fylkesmannen foreligge.

Avstandsregulering/lauvrydding:




Gjelder areal med ungskog (hkl 2) som skal driftes som ordinær produksjonsskog.
Vekstforholdene (Bonitet og klima) skal være tilpassa treslaget. Tilskudd gis både til
produktiv lauv og barskog.
Prisfastsetting skal så langt det er mulig, utføres etter gjeldende overenskomst utgitt av
Skogbrukets Landsforening SL.

Hogst av nyttbart lauvvirke:



Gjelder hogst av skjermskog i etablerte plantefeltfelt eller hogst/rydding av lauvskog
ved treslagskifte.
Treslaget skal være tilpassa vekstforhold(Bonitet og klima).

Tynning:



Det gis tilskudd til førstegangstynning i produktiv skog i hogstklasse 3 og 4 forutsatt
at driften ikke gir positiv rotnetto.
Gjenstående skog skal være av god kvalitet (rettstammet) og ha riktig tetthet.
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Treslaget skal være tilpasset bonitet og øvrige vekstforhold. Tilskudd gis både til
produktiv lauv og barskog.

Stammekvisting:



Gjelder areal som driftes som ordinær produksjonsskog.
Tiltaket skal fremme utvikling av kvalitetstømmer og spesialsortiment, eller tiltaket er
viktig i forhold til friluftsliv eller beitedyr.

7. Tilskudd til miljøtiltak i skog.
Det kan gis tilskudd til følgende tiltak:



Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og
utvikle miljøverdier.
Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle
miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om
skogsdriften.

Merkostnader med drift for å unngå vegbygging som vil redusere” villmarkspregede
områder”.
Nøkkelbiotoper/Spesielle miljøverdier skal være registrert i offentlige register eller
skogbruksplan. Pris fastsettes som ved konsesjon av fast eiendom.
Kommunen gjør vedtak om tildeling av tilskudd til miljøtiltak.
Stammekvisting:



Gjelder areal som driftes som ordinær produksjonsskog.
Tiltaket skal fremme utvikling av kvalitetstømmer og spesialsortiment, eller tiltaket er
viktig i forhold til friluftsliv eller beitedyr.

8. Tilskudd til andre tiltak i skogbruket.
Det kan gis tilskudd til andre tiltak og prosjekt som bidrar til utvikling av skogbruket.
Aktuelle tiltak etter disse retningslinjer kan være prosjekter som har som mål å øke aktiviteten
og ressursutnyttelsen i og fra skogen, f.eks. aksjonsrettede skogkulturprosjekter,
tilrettelegging for å øke forsyningen av furufrø, fellestiltak for økt avvirkning og tiltak som
har en pedagogisk verdi ved å synliggjøre miljøverdier og/eller skogbrukstiltak i tilknytning
til mye brukte stier og skiløyper, skoler, barnehager og friluftsområder.
Tiltak som er en del av en bevist utmarkssatsing gjennom skoler, grunneierlag/utmarkslag
eller i tilknytning til turistvirksomhet prioriteres foran enkelttiltak.
Prosjekter bør ha annen ekstern del finansiering, eks. kulturminner, viltmyndighet,
vegmyndighet el.
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9. Tilskuddssatsers 2017 – 2019.
Tiltak

Flaterydding
Markberedning
Felling nyttbart lauv a
Plantekjøp
Planting
Suppleringsplanting
Mekanisk etterarbeid
Avstandsregulering
Underskott tynning
Stammekvisting

Kode i
ØKS/
WebSkas
100
101
104
110
120
130
131
133
140
141

% tilskott av godkjente
kostnader
Privat om
Statlig
kommunal
eiendom
eiendom
70
60
70
60
70
70
70
70
70

Arealtilskott per daa.
Privat og
kommunal
eiendom

Statlig
eiendom

300

300

60
60
60
60
60
300/400 b

70

60

a) Omfatter hogst før nyanlegg (planting) eller ved etterarbeid (skjermhogst).
b) Maskinell/manuell tynning
10. Prioriteringer.
Kommunen har myndighet til å prioritere/vurdere tiltak ut fra størrelsen på årlig tildeling av
virkemidler i henhold til prioriteringsliste. Ved prioritering mellom ulike områder og tiltak,
legges skogfaglige vurderinger om forventa verdiøkning av tiltaket til grunn. Prosjekter med
størst næringspotensiala prioriteres. Det skal også tas hensyn til om tiltaket har positiv
betydning for andre interesser som friluftsliv, beite og kulturlandskap.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/542 -1

Arkiv:

v02

Saksbehandler: Knut Jentoft
Dato:

03.10.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
66/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
11.10.2017

Oppstart av prosjekt "Styrking av jordbruket i Storfjord". Første etappe /
forprosjekt

Saksopplysninger
Jordbruket i Storfjord har de senere år vært preget av reduksjon i antall bruk. Vi vet at
ringvirkninger av et aktivt jordbruk er betydelige både på lokalt og regionalt nivå.
Når antallet bruk synker under et visst nivå, svekkes og uttynnes jordbruksmiljøet i
lokalsamfunnet. Dette vil i neste omgang demotivere de gjenværende til fortsatt drift og
utvikling.
Optimal bruk av innmarka er når brukerne eier og driver sin egen jord, eller leier jord på
langsiktige avtaler. Ved kortsiktige avtaler, eller når jorda leies/brukes uten avtale, vil den
langsiktige skjøtsel bli mer tilfeldig. Det gir dårligere avkastning pr da.
Med bakgrunn i den senere tids utvikling er det mulig å tenke seg et prosjekt med to ulike bein:
A: I Skibotnområdet er det behov for å få igangsatt nydyrking utenfor sentrumsområder.
Dette til kunne gi eksisterende bruk et bedre driftsgrunnlag.
B: I Signaldalen er det i dag innmarksareal som ikke utnyttes optimalt. Disse arealene vil
kunne danne ryggraden/grunnlag for etablering av nye/aktive bruk gjennom overdragelser
og/eller langsiktige avtaler. Også I Signaldalen vil det være mulig å få i gang nydyrking.
Vurderinger og forutsetninger
Igangsetting av et prosjekt med disse formålene er i seg selv et nybrottsarbeid. Det vil forutsette
etablering og utvikling av sosiale nettverk lokalt der de eksisterende grunneiere og brukere
deltar aktivt og stiller seg positive. De lokale næringsorganisasjoner må delta i prosjektet og
komme med innspill.
Det er en stor fordel at den som skal drive prosessen har god innsikt faglig, kjenner næringen fra
innsiden, kan de ulike finansieringsordninger og har erfaring fra slikt nettverksarbeid.
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Det legges til grunn at kommunen ikke har kapasitet til å drive et prosjekt i egen regi. En har
derfor vært i kontakt med mulige eksterne ressurskrefter som kan ta på seg prosjektoppgaven.
I en første etappe tenkes det å få oversikt over muligheter og begrensninger og søke fram en
finansiering av et videre arbeid med i det alt vesentlige eksterne midler. Det vil være slik at en
må gå skrittvis fram. Etappe en, forprosjektet, vil kun bli foreslått videreført i neste etappe om
svaret på undersøkelser blir positivt.
For å komme i gang, vil en være avhengig av at kommunen bevilger en inngangssum. Et slikt
beløp bør kunne hentes av kommunens næringsmidler. I denne omgang kan rammen settes til
50 000.
Ordførerens innstilling
1. Storfjord kommune stiller seg positiv til at det igangsettes et prosjekt «Styrking av
jordbruket i Storfjord» slik det er beskrevet ovenfor.
2. Storfjord kommune bevilger inntil kr 50 000 til en første etappe, altså et forprosjekt. Den
videre utvikling av prosjektet vil avhenge av at svarene på forprosjektet er positive.
3. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere kvalifisert person.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2015/703 -17

Arkiv:

N64

Saksbehandler: Trond Roger Larsen
Dato:

28.09.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
67/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap
Storfjord kommunestyre

Møtedato
11.10.2017

Fiberutbygging i kommunen - kommunal bistand

Saksopplysninger
For mange år siden, ble det fra fylkeskommunens side tatt et krafttak for å få utbygd bredbånd
til alle kommunene i Troms. Dette var et dugnadsprosjekt med kommunalt deleierskap, som
resulterte i selskapet Bredbåndsfylket Troms (BBFT).
I Storfjord ble det bredbånd til rådhus og skoler. BBFT tilbyr ikke i dag fibertilgang til den
enkelte husstand.
I kommunen har mange husstander tilfredsstillende internettilgang og hastighet, gjennom
tilknytning fra ulike aktører, bl.a. selskapet Avinet. Avinet overtok/kjøpte også det kommunale
selskapet Storfjord Aksess for noen år siden. Oteren, Tverrdalen, Melen-området, Hatteng,
Kitdal og Signaldalen har mulighet for å knytte seg til god internettilgang.
BBFT har planer om å forlenge eksisterende bredbånd fra Oteren til Finland, via Skibotn. Dette
gir mulighet for fibertilgang til private og næringsliv i denne bygda på sikt.
Situasjonen for befolkningen på vestersia (unntatt selve Elvevoll) og østsida av fjorden, er
derimot ikke tilfredsstillende. I dag tilbys trådløs tilgang fra ulike linker, som noen ganger gir
ustabilt nett, og treg hastighet.
Bygdeutvalget på vestersia har engasjert seg i ønsket om fiber til de husstander som ønsker det.
Likeså enkeltpersoner og næringsliv på østsida. God internettilgang øker bl.a. bolyst i disse
områdene. Bygdeutvalget vestersia har invitert selskapet Avinet til folkemøter for å drøfte
mulighetene for fiber. Avinet er interessert og har mulighet for å tilby fiber til hele strekket
mellom Olderbakken (nord for Melen) og Lyngen grense. Kostnadene er imidlertid for stor til
at dette lønner seg for selskapet. Tilknytningsavgiften ville blitt så stor, at ingen ville ha
tilknyttet seg dette.
På denne bakgrunn har bygdeutvalget henvendt seg til kommunen. De ønsker at kommunen
bidrar økonomisk. Ordfører og rådmann har hatt kontakt med Avinet for å få informasjon om
utviklingen på området, og hva som skal til for at befolkningen kan få god internettilgang.
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For vestersias vedkommende er det – i denne omgang – avgjørende økonomisk at
veglysstolpene på strekningen kan benyttes vederlagsfritt. Storfjord kommune vil selv kunne
tillate oppheng av fiber på alle veglysstolper som kommunen eier. En slik løsning reduserer
Avinets kostnader betraktelig.
Men disposisjonsretten av veglysstolpene kan synes noe uklar. Det er et spørsmål om hvem som
disponerer bruken, er det kommunen eller Troms Kraft Nett? Så langt har kommunen fastholdt
at stolpene er oppsatt av lokalbefolkningen, og deretter overtatt av kommunen for vedlikehold
og drift. Man kan heller ikke se at det foreligger «overdragelsesdokumenter» eller avtaler som
gir Troms Kraft Nett slik disposisjonsrett. I så fall har ikke TKN respondert/avvist kommunens
krav til eierskap.
Forutsatt at stolpene på vestersia kan brukes vederlagsfritt, vil Avinet kunne bygge ut fiber til
anslagsvis kr. 20.000 – 25.000,- pr. husstand. Dette avhenger også av hvor mange som knytter
seg til. Avinet vil som utbygger, selv kunne ta noen utgifter selv i et slikt prosjekt, som
reduserer tilknytningsavgiften pr. husstand.
I møter mellom kommunen og bygdeutvalget vestersia, er ordfører og rådmann i prinsippet
positiv til satsing på fiber til befolkningen og næringsliv i kommunen. Her må man imidlertid
prioritere hvor man skal begynne. Ordfører har lansert en ordning der kommunen kan bidra
med inntil kr. 10.000,- i tilskudd til hver husstand. Dette forutsetter at hver husstand selv betaler
en tilknytningsavgift på kr. 10.000,-.
Tilskuddet tolkes å være bolysttiltak, og forutsettes belastet næringsfondet. Kraftfondet vil ved
årsskiftet være på mellom 2,5 – 3 mill kr. Da er 3 mill fratrukket som bunnkapital. Dersom
kommunestyret godkjenner denne satsingen, må man ta høyde for å benytte fondet frem til
«alle» har fått akseptabel internettilgang. Også egeninnsats og dugnad må/kan være en del av
prosjektene, der dette er nødvendig.
Det har også vært drøftet å benytte ordningen med statlige midler (E-com-midler). Det
forutsetter at kommunen da bygger ut og eier fiberanlegget. Det krever i såfall at Lov om
offentlige anskaffelser må følges. En annen forutsetning er selvsagt at kommunen faktisk får
tilsagn om midler. Dette synes å være vanskelig, da det er mange søknader og lite midler.
Rådmannen tør da invitere til at kommunen v/kommunestyret selv har initiativ til
fiberutbygging, gjennom betydelig økonomisk prioritering av næringsfondsmidlene, og gjerne i
samarbeid og samhandling med aktører og husstander i nevnte områder.

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret vedtar i prinsippet å støtte opp økonomisk til fiberutbygging og/eller
god internettilgang til kommunens husstander og næringsliv i kommunen.
2. Kommunestyret prioriterer bruk av næringsfondets midler som tilskudd til den enkelte
husstand, og som knytter seg til de ulike prosjektene der fiber tilbys. Kommunalt
tilskudd vil kun påregnes der husstanden har forpliktet seg tilknytning i forkant av det
enkelte prosjekt. Det betyr at senere tilknytninger ikke vil kunne betinge slikt tilskudd.
3. I prinsippet vedtar kommunestyret å gi et tilskudd på inntil kr. 10.000,- pr husstand som
knytter seg til det enkelte anlegg/utbyggingsprosjekt. Det forutsetter at husstanden selv
bidrar med kr. 10.000,- i tilknytning/kontantinnskudd i det enkelte utbyggingsprosjekt.
4. Formannskapet gis fullmakt til å følge opp og styre de påkommende prosjekt som
igangsettes. For kommunestyrets del kan gjerne vestersia prioriteres. Formannskapet
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vurderer fortløpende om alle forutsetninger er oppfylt før kommunen går med i det
enkelte prosjekt. Deler av denne fullmakten kan videredelegeres.
5. Kommunestyret ber om å bli holdt løpende orientert om bruken av fondet til dette
formålet.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/323 -17

Arkiv:

U63

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

03.10.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
68/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
11.10.2017

Hatteng Grillbar og Camping AS - brudd på alkoholloven etter befaring
14.08.17. tildeling av prikker etter alkoholforskriftens kap. 10, mangler ved
bevillingshavers internkontroll
Henvisning til lovverk:
Alkoholloven/alkoholforskriftens kap. 10
Vedlegg
1 Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller

Saksopplysninger
Storfjord kommune har mottatt befaringsrapport fra Nordfjeldske Kontroll AS i forbindelse med
skjenkekontroll den 14.08.17. Det ble avdekket brudd på loven ved at bevillingshaver ikke
kunne fremlegge bedriftens internkontrollsystem. Dette internkontrollsystemet skal vise
hvordan bevillingshaver utøver sin bevilling.
Kommunens plikt ved overtredelse av alkoholloven m/forskrifter skal resultere i prikktildeling
etter bestemmelsene i alkoholforskriftens kap. 10 - § 10-3. For denne overtredelsen skal
bevillingsmyndigheten gi to prikker.
Skjenkestedet ble gitt forhåndsvarsel om at kommunen ville følge opp befaringsrapporten, og
eventuelt tildele prikker etter alkoholforskriften. Frist for uttalelse ble satt til 19.09.17.
Skjenkestedet har ikke gitt uttalelse innen fristen.
Vurdering
Etter alkoholforskriftens § 10-3 skal mangler ved bevillingshavers internkontroll føre til
tildeling av to prikker
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Rådmannens innstilling
Formannskapet viser til rapport fra befaring på skjenkestedet Hatteng Grill den 06.05.17. Det
ble avdekket overtredelse fra bestemmelsene i alkoholloven m/forskrifter – mangler ved
bevillingshavers internkontroll – som skal resultere i prikktildeling etter alkoholforskriftens kap.
10 - § 10-3.
Hatteng Grill tildeles derfor to – 2 – prikker for denne overtredelsen. Denne tildelingen gjelder
og løper fra vedtakets dato 11.10.17.

69

70

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2016/651 -31

Arkiv:

U63

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

03.10.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
69/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
11.10.2017

Nordkalotteri AS (kafe ruija). Tildeling av prikker etter alkoholforskriftens
kap. 10, mangler ved bevillinghavers internkontroll
Henvisning til lovverk:
Alkoholloven/alkoholforskriftens kap. 10
Vedlegg
1 Rapport

Saksopplysninger
Storfjord kommune har mottatt befaringsrapport fra Nordfjeldske Kontroll AS i forbindelse med
skjenkekontroll den 19.08.17. Det ble avdekket brudd på loven ved mangle på opplæring av
ansatt i bedriftens internkontrollsystem. Dette internkontrollsystemet skal vise hvordan
bevillingshaver utøver sin bevilling.
Kommunens plikt ved overtredelse av alkoholloven m/forskrifter skal resultere i prikktildeling
etter bestemmelsene i alkoholforskriftens kap. 10 - § 10-3. For denne overtredelsen skal
bevillingsmyndigheten gi to prikker.
Skjenkestedet ble gitt forhåndsvarsel om at kommunen ville følge opp befaringsrapporten, og
eventuelt tildele prikker etter alkoholforskriften. Frist for uttalelse ble satt til 19.09.17.
Skjenkestedet har svart ved å sende over IKT mappe, men erkjenner at ansatt ved tidspunkt for
befaring ikke kunne legge denne frem.
Vurdering
Etter alkoholforskriftens § 10-3 skal mangler ved bevillingshavers internkontroll føre til
tildeling av to prikker
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Rådmannens innstilling
Formannskapet viser til rapport fra befaring på skjenkestedet Nordkalotteri AS/kafe ruija
19.08.17. Det ble avdekket overtredelse fra bestemmelsene i alkoholloven m/forskrifter –

mangler ved bevillingshavers internkontroll – som skal resultere i prikktildeling etter
forskriftens kap. 10 - § 10-3.
Nordkalotteri AS/kafe ruija tildeles derfor to – 2 – prikker for denne overtredelsen. Denne
tildelingen gjelder og løper fra vedtakets dato 11.10.17.
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/437 -3

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

03.10.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
70/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
11.10.2017

Ishavskysten Friluftsråd. Søknad om utbetaling av tilskudd fra 2014
Henvisning til lovverk:
Vedlegg
1 Soknad-2017-0030
2 Turkart Storfjord_spillemidler_Ishavskysten friluftsraad
3 Rapportering_Turkart Storfjord_Naeringsfondet

Saksopplysninger
Ishavskysten Friluftsråd fikk i sak 2014/1859 (juni 2014) bevilget kr 70 000 fra Storfjord
kommunes næringsfond for utvikling av turkartpakke Storfjord. Bevilgningen ble gitt fra
regionalt næringsfond.
Ishavskysen Friluftsråd har ved en feil ikke rapportert og bedt om utbetaling av tildelte midler
innenfor fristen som er 12 måneder etter tilsagnsdato. Nåværende saksbehandler har ikke vært i
berøring med saken tidligere.
Faglig samarbeidspartner med Ishavskysten Friluftsråd i Storfjord kommune er kulturkonsulent
Maria Figenschau. Hun viser til godt gjennomført prosjekt, turkart er blant annet sendt til alle
husstander i Storfjord kommune. Prosjektet er viktig i kultur/folkehelsearbeidet i Storfjord,
likeså er Ishavskysten Friluftsråd en viktig samarbeidspartner generelt innenfor dette
arbeidsområdet. Saksområdet og prosjektet er knyttet til kommunedelplan for idrett, fysisk
aktivitet og friskliv som vedtas av Styret for Plan og Drift.
Da frist for rapportering og utbetaling av tilsagn her er overskredet med hele 2 år, legges saken
frem for politisk behandling.
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Vurdering
Ishavskysten Friluftsråd har ved en feil ikke bedt om utbetaling av tilskuddet. Friluftsrådet er en
viktig samarbeidspartner for Storfjord kommune, og prosjektet er gjennomført i samarbeid med
Storfjord kommune. Det anbefales at tilskuddet utbetales, ut fra vedlagte dokumentasjon og
rapport.
Rådmannens innstilling
Ishavskysten Friluftsråd innvilges en utbetaling på kr 70 000 for prosjekt Turkartpakke
Storfjord, opprinnelig bevilget i sak 2014/1859.
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

Søknad - Støtte til forening/frivillig org.
Prosjektnavn
Turkartpakke Storfjord /søker om utbetaling av tidligere tilskudd

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:

Kontaktperson:

Ishavskysten Friluftsråd

Tine Marie Valbjørn Hagelin

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Postboks 742

9258

TROMSØ

Mobil:

Telefon:

Telefon arbeid:

95165131

-

95165131

E-post:

Bankkonto:

tinemarie@ishavskysten.no

47100400126

Organisasjonsnummer:

993534587

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Ishavskysten friluftsråd er et interkommunalt samarbeidsorgan og et kompetansesenter for
friluftsliv i regionen og ivaretar friluftsoppgaver som er av lik karakter i våre
medlemskommuner Tromsø, Balsfjord, Storfjord, Lyngen og Karlsøy. Vårt mål er at friluftsliv
skal være en naturlig del av hverdagen for alle innbyggerne i våre medlemskommuneruavhengig av alder, kjønn, nasjonalitet eller funksjonsnivå.
Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Friluftsrådet har sammen med Storfjord kommune og 3 frivillige foreninger laget et nytt,
komplett turkart for kommunen (1:50 000). Fram til i dag har ikke kommunen hatt et turkart
som dekker hele kommunen, så det har vært et stort behov for et slikt kart. Kartet viser alle
merka og umerka turer, og vil brukes av både folk i kommunen og tilreisende. Kartet er
spillemiddelfinansiert og alle husstander i kommunen, samt barnehager og skoler får hvert sitt
gratis kart. Kartet selges også for 150,Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker

Ishavskysten friluftsråd, postboks 742, 9258 Tromsø
Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren
Vestre Storfjord Lysløypelag, Signaldalen Bygdelag og Storeng Steindalen Trim.

Kostnadsplan og finansieringsplan
Kostnadsplan
Tittel

SUM

Arbeidsinnsats friluftsråd og kommune
Datafangst, grafisk arbeid,trykking, distribusjon
Dugnadsarbeid

210 000
175 500
150 000

-1-
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Møter, reiser, opphold, feltarbeid
Sum kostnad

75 000
610 500

Finansieringsplan
Tittel

SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet
03. Egenkapital
03.Egenkapital Storfjord
05. Dugnad
05.Andre finansieringskilder
Sum finansiering

70 000
94 500
40 000
150 000
256 000
610 500

Tilskudd fra andre

Spillemidler
Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei

Begrunnelse avslag

Andre opplysninger

Vi søkte og fikk midler fra næringsfondet i 2014 til prosjektet. Ved feil ble det ikke rapportert
innen fristen og midlene har gått ut. Vi søker derfor her på nytt om tilskudd fra næringsfondet
til dette prosjektet. Beklager dette. Vedlagt ligger rapportering på prosjektet med regnskap.
Om dere ønsker kopi av fakturaer, er det bare å ta kontakt.
Geografi

1939-Storfjord

Vedlegg
Dokumentnavn
Rapportering_Turkart Storfjord_Næringsfondet.pdf
Turkart Storfjord_spillemidler_Ishavskysten friluftsråd.pdf

-2-

77

Filstørrelse Dato
627 559 06.09.2017
760 236 06.09.2017

Prosjekt:
Turkartpakke Storfjord kommune
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1. Bakgrunn
Ishavskysten friluftsråd er et interkommunalt råd som jobber for å fremme friluftsliv i sine medlemskommuner Balsfjord,
Storfjord, Karlsøy, Lyngen og Tromsø. Friluftsrådet er et serviceorgan og kompetansesentra for friluftsliv i sin region, og
er en samarbeidspart for sine medlemskommuner. Ishavskysten friluftsråd sine medlemskommuner har et samlet
landareal på ca 8000 km2, med nærmere 90 000 mennesker.
Ishavskysten friluftsråd har følgende satsningsområder i 2014/2015:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Læring i friluft (lærende nettverk for lærere)
Folkehelsearbeid i medlemskommunene
Turkart for Balsfjord og Storfjord kommune
Lavterskel-aktivitetstilbudet «Friluftsliv for alle»
Informasjonsarbeid knyttet til friluftsliv og folkehelse
Ordførerturer
Friluftsarrangementer og seminarer

Tilgjengelige og anvendbare turkart er en grunnleggende forutsetning for å kunne sikre et godt tilbud i
medlemskommunene innen folkehelsearbeid og turmuligheter/friluftsmuligheter. Turkart er et viktig bidrag i
informasjonsarbeidet både for friluftsrådet, men også for kommunene og lag/foreninger knyttet til friluftsliv og
folkehelsearbeid.
Folkehelsearbeid og friluftsliv er satsningsområder i Storfjord kommune. I Storfjord kommunedelplan for fysisk aktivitet
og folkehelse 2012-2015 står følgende:

VISJON
Et friskt og aktivt Storfjord!
MÅL (kort)
• Å tilrettelegge og bidra til et godt tilbud for fysisk aktivitet og friluftsliv i alle aldre
• Å stimulere til fysisk aktivitet i naturen som virkemiddel for en bedre helse
• Synliggjøre gode turmuligheter i alle deler av kommunen
• Knytte friluftsliv og folkehelsearbeid tettere sammen
• Styrke samarbeidet med lag og foreninger
TILTAK
• Postkassetrim
• 5 på topp
• Stavgangturer til ulike turmål i regi av LHL Storfjord
• Kartlegging/informasjon
Turkartpakke for Storfjord er dessuten ført opp i det prioriterte handlingsprogrammet (4 år) i
kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse
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I størsteparten av friluftsrådets arbeid innen friluftsliv, er det avgjørende å kunne vise til tilgjengelig informasjon og kart.
Videre er dette like viktig for aktører i kommunene, samt lag og foreninger innen samme arbeidsområde. Det gjelder alt
fra folkehelsearbeid, friluftsliv og reiseliv. Gode og oppdaterte turkart er viktig for å stimulere til bruk av naturen, profilere
området i reiselivssammenheng, og ikke minst av sikkerhetshensyn.
Friluftsrådet og Storfjord kommune ser det derfor som svært viktig at Storfjord kommune får utarbeidet et turkart som
tilfredsstiller dagens informasjonsbehov.
Det er behov for å lage et turkart i følgende opplag:
800 (gratis) turkart til husstandene og 100 eksemplarer til skolene i kommunen + salg (500 stk) = 1400 stk
Innenfor Ishavskysten friluftsråd sitt område er det utarbeidet flere turkart (Tabell. 1). Kysten og Lyngenhalvøya er alt
godt dekket med turkart. Fjordene og grensetraktene mangler lignende turkart, deriblant for kommunene Balsfjord og
Storfjord.
Tabell 1: Oversikt over eksisterende turkart i Ishavskysten, utgiver og utgivelses år.
Navn på kart

Målestokk

Utgitt av

Utgitt år

Kvaløya

1:50 000

Ugland IT i samarbeid med Tromsø kommune

2004

Tromsdalstinden
og fjellene på
Innlandet
Tromsø fastland

1:25 000

Ugland IT i samarbeid med Innlandet og Ytre
Ramfjord grunneierlag og Tromsø kommune

2005

1:50 000

Ugland IT Ugland IT i samarbeid med Tromsø
kommune

2005

Lyngenhalvøya

1:50 000

2005

Karlsøy

1:100 000

Ugland IT i samarbeid med Tromsø, Lyngen,
Storfjord og Balsfjord kommuner
Ugland IT i samarbeid med Karlsøy kommune

2006

Formål med prosjektet
Storfjord turkart(pakke) skal:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Være et tilbud med oppdatert turkart som tilfredsstiller ulike segmenters behov for informasjon
Gi en enhetlig presentasjon av friluftsmulighetene i kommunen
Være kartprodukt som tilfredsstiller behovet innen reiselivsnæringa
Kunne brukes i undervisningssammenheng og hver skoleklasse skal få et gratis eksemplar hver
Bidra til å nå nasjonal strategi på folkehelse og friluftsliv
Være et viktig bidrag i kommunens folkehelsearbeid, og knytte friluftsliv og folkehelsearbeid tettere sammen
Inspirere kommunens innbyggere og besøkende til kommunen til å gå på tur og oppdage friluftsmulighetene i
kommunen

Målsetting med prosjektet
Storfjord turkart(pakke) skal utarbeides med:
✓ Ett hensiktsmessig arrondert turkart i målestokk 1:50 000 produsert på slitesterkt papir, figur 1.
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✓ Guidehefte med tur-, kultur-, natur- og sikkerhetsinformasjon
Turkartpakken for Storfjord er planlagt ut fra erfaringene med tidligere utgivelser i regionen, i Midt-Troms og i Salten
friluftsråd, samt i samtale med lokale friluftentusiaster.

Midt-Troms friluftsråd sin turkartpakke

Arrondering av turkartet over Storfjord. Kommunen blir
dekket av to kart i målestokk 1:50 000.

2. Organisering og framdrift
Oppgaver og organisering
Ishavskysten friluftsråd er eier av prosjektet og vil fungere som styringsgruppe under prosjektperioden. Prosjektet er
utarbeidet og vil gjennomføres i tett samarbeid med Storfjord kommune. Begge parter har forpliktet seg til å følge opp til
prosjektet er ferdigstilt og begge parter er avgjørende i prosjektets tre faser. Se framdriftsplan side 5.
Det opprettes en prosjektgruppe som har det daglige ansvaret for prosess, framdrift og innhold. Prosjektgruppa vil ha
oversikt over prosjektet og følge opp de ulike fasene av prosjektet. Det er viktig at prosjektgruppa har personer som har
avklart ressursbruk og tid. Dette gjelder spesielt for kommunenes representant(er).
Det vil også etableres en referansegruppe med aktuelle samarbeidspartnere. Her vil relevante personer inviteres til å
delta. Det er et mål å ha representanter fra ulike aktører/grupper i referansegruppa, slik at turkartet blir forankret og
inkluderer all viktig info. Referansegruppa mellom samarbeidspartnere, frivillige lag og ildsjeler skal sikre datautveksling
og informasjonsbehov.
Referansegruppas mandat og bidrag vil avklares i samarbeide med de inviterte, og vil følges opp av prosjektgruppa.

STYRINGSGRUPPE
Ishavskysten friluftsråd
REFERANSEGRUPPE
Utvalgte fra kommunen
Lokale lag/foreninger
PROSJEKTGRUPPE
Representant(er) fra kommunen
Friluftsrådet

81

Framdriftsplan
Fase 1: Start, høst 2014
I startfasen skal prosjektets tekniske forhold avklares (målestokk, kartformat, antall kartblad, arealavgrensninger,
innhold etc.). Det skal opprettes styringsgruppe og prosjektgruppe. Aktuelle samarbeidsparter skal inviteres med i
referansegruppe der mandat avklares i samarbeid med de inviterte. Det skal innhentes pristilbud fra leverandører på
karttjenester. Ekstern finansiering skal på plass. Prosjektgruppa skal legge fram detaljert prosjektplan til styringsgruppa
som skal godkjennes før overgang til fase 2.
Fase 2: Produksjon, høst/vinter 2014 + vår/sommer/2015
I denne fasen skal kartinformasjon/-data innhentes og bearbeides. Tekst og innhold skal utarbeides av referansegruppa.
Kartene skal trykkes.
Fase 3: Slutt, vinter 2015/2016
Kartene skal markedsføres og selges. Det skal skrives sluttrapport.
Gratis turkart til husstandene (800) og skolene (100) i kommunen + salg (1100 stk) = 2000 stk

1. Økonomi
Budsjett
Prosjektfase

Kostnadspost

Beskrivelse

Lønn inkl

Administrasjon, innhenting av nødvendige

arb.giveravgift

opplysninger, søknadsbehandling, organisering

Beløp (NOK)

Fase 1
Oppstartsfase
100. 000

etc.
Møter, reiser,

Prosjektgruppemøter, referansegruppemøte,

25. 000

transport, opphold

styringsgruppemøter etc.

Dugnad

Innsats fra lokale personer i lag/foreninger

50.000

Lønn inkl.

Datafangst, databearbeiding, utarbeidelse av

60. 000

arb.giveravgift

tekst, kvalitetssikring, administrasjon etc

Fase 2
Produksjonsfase
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Trykking

Turkart (1:50 000) (2000 eks)

160.500

Design av brosjyre

10.000

Møter og feltarbeid,

Prosjektgruppemøter, referansegruppemøte,

50. 000

reiser, transport,

styringsgruppemøter etc.

opphold
Dugnad

Innsats fra lokale personer i lag/foreninger

Lønn inkl

Administrere pakking og distribusjon, sluttføring

100. 000

Fase 3
Sluttfase
50.000

arb.giveravgift
Pakking og porto

5.000

Totalkostnad

610.500

Finansieringsplan
Bidragsyter

Beløp (NOK)

Spillemidler

256 000

Egenandel Storfjord kommune

40 000

Dugnadsinnsats lokale aktører

150 000

Egeninnsats Ishavskysten friluftsråd

94 500

Næringsfondet

70 000

SUM

610 500,-

Prosjektet er avhengig av ekstern finansiering for å gjennomføre prosjektet.

Kontaktperson:
Tine Marie Valbjørn Hagelin
Daglig leder
Ishavskysten friluftsråd
Mobil: 95165131
E-post: tinemarie@ishavskysten.no

83

Rapportering
Turkartpakke for Storfjord
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Bakgrunn
Storfjord kommune er en populær kommune å gå på tur i. Det finnes mange merka turer rundt om i
kommunen, samt mange flotte, tilrettelagte friluftsområder. Fram til i dag har det ikke vært et komplett
turkart som dekker hele kommunen, og som viser alle disse tilrettelagte friluftsområdene og rutene/stiene. I
2014 startet Ishavskysten friluftsråd arbeidet med å lage et slikt turkart sammen med Storfjord kommune
og tre lag og foreninger: Vestre Storfjord Lysløypelag, Signaldalen bygdelag og Storeng Steindal trim.

Målet med turkartet var å:
✓ Inspirere kommunens innbyggere og besøkende til kommunen til å gå på tur og oppdage
friluftsmulighetene i kommunen
✓ Være et tilbud med oppdatert turkart som tilfredsstiller ulike segmenters behov for informasjon
✓ Gi en enhetlig presentasjon av friluftsmulighetene i kommunen
✓ Være kartprodukt som tilfredsstiller behovet innen reiselivsnæringa
✓ Kunne brukes i undervisningssammenheng og hver skoleklasse skal få et gratis eksemplar
✓ Bidra til å nå nasjonal strategi på folkehelse og friluftsliv
✓ Være et viktig bidrag i kommunens folkehelsearbeid, og knytte friluftsliv og folkehelsearbeid tettere
sammen
Storfjord turkart(pakke) skal utarbeides med:
✓ Ett hensiktsmessig arrondert turkart i målestokk 1:50 000 produsert på slitesterkt papir, figur 1.
✓ Guidehefte med tur-, kultur-, natur- og sikkerhetsinformasjon

Arbeidsfordeling:
Prosjekteier: Ishavskysten friluftsråd
Ansvarsoppgaver: lede prosjektet, søke prosjektmidler, rapportere, kontakt med MesterKart, distribuere
kartene
Samarbeidspart: Storfjord kommune
Ansvarsoppgaver: Bistå friluftsrådet med informasjon vedr søknader, holde dialogen med lag og foreninger
om sporlogging av ruter, kvalitetsikre arbeidet underveis, utarbeide turbrosjyre
Samarbeidspart: Vestre Storfjord Lysløypelag, Signaldalen bygdelag og Storeng Steindal trim.
Ansvarsoppgaver: gå opp fastsatte merka og umerka ruter med GPS og levere dem til kommunen
(gjennomført barmarksesong 2016).
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Resultat
I løpet av barmarksesongen 2016 gikk lag og foreninger
opp alle aktuelle turruter i kommunen, leverte dem til
kommunen og friluftsrådet. Da var deres del av arbeidet
utført. Friluftsrådet leverte alle sporloggene til Mesterkart,
som digitaliserte all data. Kommunen og friluftsrådet
hadde to korrekturrunder med Mesterkart og i midten av
juni var turkartet klart til trykking. Kommunen og
friluftsrådet utarbeidet turbrosjyren som følger med kartet.
Det var ID Design som designet brosjyren. ASVO
Tromsø pakket sammen turkartene og brosjyrene,
deretter hentet Lyngsalpan Vekst kartene og distribuerte
dem til alle husstandene i uke 31.
Resultatet ble veldig bra, vi er godt fornøyd med
turkartpakka. Målene våre er oppnådd og i henhold til budsjettet.

Regnskap:
Hva
Administrasjonskostnader
Dugnadsarbeid
Møter, reiser, felt
Utgifter til selve kartet

Totalkostnad:

Budsjett
210 000,150 000,75 000,Design av brosjyre 10 000,MesterKart: 160 500,Pakking og porto: 5000,Trykking av brosjyre: 0,610 500,-
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Regnskap
210 000,150 000,75 000,Design av brosjyre: 11 100,MesterKart: 185 000,Pakking og porto: 9692,Trykking av brosjyre: 19 600,660 392,-

Friluftshilsen,
Tine Marie Valbjørn Hagelin
Daglig leder
Ishavskysten friluftsråd
Mobil: 95 16 51 31
Epost: tinemarie@ishavskysten.no
www.ishavskysten.no
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Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/515 -2

Arkiv:

223

Saksbehandler: Hilde Johnsen
Dato:

03.10.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
71/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
11.10.2017

Skibotn Husflidslag, søknad støtte til nissefest
Henvisning:
Vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond
Vedlegg
1 Søknad
2 Budsjett

Saksopplysninger
Skibotn Husflidslag søker om kr 4047 i støtte for å arrangere nissefest i Skibotn i desember.
Omsøkt beløp utgjør totale kostnader for arrangementet, hvorav kr 1797 er innkjøp av mat,
fakler mv, og kr 2250 utgjør dugnadstimer for husflidslaget,15 timer á kr 150.
Det fremgår av søknaden at nissefesten har vært arrangert tidligere, og at lokal gårdbruker stiller
område og fasiliteter til rådighet for arrangementet. Det beregnes ca 120 deltakere, både voksne
og barn.
Vurdering
I henhold til vedtekter for Storfjord kommunes næringsfond, kap III stedsutvikling, kan de
bevilges midler til blant annet bolyst- og trivselstiltak, samlings- og møtesteder og tiltak som
gjør at unge trives og vil komme tilbake. Det kan innvilges inntil 25% av godkjente kostnader, i
dette tilfellet kr 1011.
Storfjord formannskap har gitt administrasjonen bestilling på å vurdere et eget «bolyst» fond.
Dette er ikke klart. Som diskutert vil opprettelse av eget fond kreve «notifikasjon til ESA» og
det er spørsmål om å heller vektlegge bolyst tiltak sterkere innenfor eksisterende næringsfond.
Inneværende søknad er et fint eksempel på bolyst tiltak som lokale ildsjeler, lag og foreninger
ivaretar for trivsel i nærmiljøet, og som Storfjord kommune ønsker å støtte opp om.
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Tildeling i henhold til vedtektenes maksgrense om 25% av totale kostnader vi her ikke engang
dekke de direkte kostnadene Skibotn Husflidslag har i forbindelse med nissefesten. Antall
dugnadstimer stilles det ikke spørsmål ved, men for et vedtak som kan være prinsipp i lignende,
lokale bolyst initiativ, foreslås:
Direkte kostnader til arrangementet dekkes i sin helhet, her kr 2250.
Arrangørs frivillige innsats i forbindelse med arrangementet dekkes med kr 1500.
Det anbefales at Skibotn Husflidslag innvilges kr 3750 for å arrangere nissefest i Skibotn,
desember 2017.
Rådmannens innstilling
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det gis innstilling om inntil kr 3750 fra Storfjord kommunes næringsfond til Skibotn
Husflidslag.
Tilsagn fra fondet gjelder som hovedregel i 12 måneder fra tilsagnsdato. I særlige
tilfeller kan tilsagnsperioden utvides gjennom søknad.
Dersom prosjektet endres vesentlig plikter søker å søke om endring av tilsagn.
Tilsagnet bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er sendt innen fristen.
Tilskuddet blir utbetalt etter at søker sender anmodning om utbetaling og dokumentasjon
av omsøkt investering til kommunen.
Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten, kan
kommunen avgjøre at deler av, eller hele tilskuddet ikke utbetales.

89

90

91

92

93

Storfjord kommune

Arkivsaknr:

2017/551 -1

Arkiv:

611

Saksbehandler: Trond Arne Hoe
Dato:

10.10.2017

Saksfremlegg
Utvalgssak
72/17

Utvalgsnavn
Storfjord formannskap

Møtedato
11.10.2017

Søknad om tildeling av industritomt Hatteng industriområde - Jimmi Winter
Henvisning til lovverk:
Saksopplysninger
Garasjefabrikken, ved Jimmy Winter (JW) ønsker å kjøpe tomt Hatteng Industriområde, nederst
mot E6/8, 6-7 mål. Produksjonshall 10x20 meter ca, og brakkerigg for kontor og mulige hybler.
På Hatteng har kommunen problemer med å sikre vannleveranse til alle husstander slik
situasjonen er i dag. Vi er kjent med at dersom man «tapper» vann på et av de lavereliggende
områdene (Oldersletta – Hatteng industriområde) blir Brenna boligfelt tørrlagt. Kommunen har
på bakgrunn av dette ikke tillatt A. Pedersen & Sønn AS å ha tappepunkt for fylling på maskiner
på deres arealer.
JW har i møte med kommunen opplyst om at de ikke vil trenge vann av betydelig
mengde i deres produksjon. Det vil være snakk om vann til «husholdning» og eventuell vask av
utstyr. Det ansees at en slik tilknytning kan godkjennes uten at konsekvensene for resterende
abonnenter skal bli merkbare.
Kommunen må legge vannledning frem til tilknytningspunkt ved tomtegrense. Kostnadene med
dette burde dekkes av tomtesalg. Estimert pris: 1500 kr/m gir 1500kr/m x 200 = kr 300 000,00
Plan- og driftsstyret har bestilt reguleringsplan for utvidelse av Oldersletta boligfelt, varsel om
oppstart vil publiseres snarlig. I forbindelse med denne utvidelsen vil det være nødvendig med
anleggelse av ny vanntilførsel og avløpsanlegg på Hatteng. Det vil være praktisk å la avløpsrør
(og vann) gå fra tenkte boligfelt gjennom industriområdet for å oppnå tilstrekkelig fall for
avløpsrør, for så å pumpes til slamavskilleren ved kirka. I denne forbindelse vil man kunne
kreve nærliggende tomter tilknyttet det kommunale anlegget.
For at tomta skal få adkomst må kommunen videreføre eksisterende veg på industriområdet
frem til tenkte tomt. Det går i dag en veg som nok må oppgraderes noe mht. topp dekke og
eventuell fremtidig asfaltering. Kostnadsdekning må tenkes ved tomtesalg i feltet, eventuelt ved
andre bevilgninger. Estimerte kostnader ved utbygging. Estimert 1500 kr/m. Gir 1500 kr/m x
200 = 300 000,00. Dette er uten moms.
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Da reguleringsplanen ikke har tatt høyde for infrastruktur eller tomteinndeling,
vil det være vanskelig å anslå hvor mange løpemeter infrastruktur som vil være nødvendig i
feltet. Et lavt anslag vil være 450 m for å nå alle tenkte tomter, dette gir en totalpris på
infrastruktur på omlag 450m x 6500 = kr 2 925 000.00 Fordeles dette på gjenstående ledige
arealer: 2 925 000 / 110 000m2 = ca. 26 kr/m2. I dette regnestykket er det ikke tatt med kostnad
for ny vann og avløp fra tenkte utvidelse av Oldersletta boligfelt, men en minimumsløsning
innad i industriområdet.
I søknaden har JW fremmet forslag/ønske til hvordan tomta skal utformes. Utforming av tomta
må ta hensyn til tenkt avløpsrør. Man må også tenke på videre fradelinger på industriområdet.
Utformingen av tomta må ikke medføre at tilstøtende arealer blir ugunstig med tanke på
etablering av andre bedrifter.
I forslagene vedlagt har man prøvd å ivareta forholdene nevnt over, og samtidig gjøre tomta i
henhold til ønskene i søknaden.
Tomtepris:
I 2012 ble det gjort vedtak om å selge areal innenfor samme reguleringsplan til A. Pedersen &
Sønn AS. Viser til sak i Storfjord formannskap 28.11.2012 Prisene ble da satt til 15,50 kr/m2, i
tillegg til kr 40 000,00 per tomt. Indeksregulert blir da fastprisen på kr. 45 536 og tomteprisen
på kr. 17,70 pr. m2. Med prisen 17,70 kr/m2 vil prisen for tenkte tomt bli: 7 000 m2 x 17,70
kr/m2 = kr 123 900 pluss fastpris på kr. 45 536. Totalt kr. 169 436.
Endelig antall kvadratmeter må beregnes etter oppmåling.
Administrasjonen vil foreslå en pris på 40 kr/m2. Dette for å dekke kostnader med utbygging,
men også tidligere kostnader med regulering, og fremtidig forventede kostnader for etablering
av nytt VA-anlegg i området. Tilknytningsavgift og andre kommunale gebyrer dekkes ikke av
tomteprisen.
Rådmannens innstilling
Søknad om tildeling av tomt på industriområde fra Jimmi Winter Garasjer datert 6. oktober 2017
innvilges med følgende underpunkter:
1. Endelig størrelse og utforming av tomt fastsettes av Rådmannen.
2. Tilsagn om tomt gjelder i to-2 år fra vedtaksdato.
3. Boliger på industriområdet er ikke behandlet i denne omgang og kan ikke forskutteres.
3. Tomta vil bli krevd påkoblet kommunalt vann- og avløpsnett når dette anlegges i
industriområdet.
4. Pris: _____ kr/m2

95

From: Tom Jarle Hansen [mailto:tjh@garasjefabrikken.no]
Sent: Thursday, October 5, 2017 10:06 PM
To: Post Storfjord <post@storfjord.kommune.no>
Subject: Ønske om kjøp at tomt på Hatteng
Hei.
Viser til møte med Næringssjefen om kjøp av tomt for utvikling av bedriften på Hatteng.
Samt samtaler med Ordføreren i Kommunen.
Garasjefabrikken as er etablert i 2017 for å bygge Garasjer, boder, spikertelt og annen type driftsbygninger.
Konseptet går ut på at vi håndterer alle aktivitetene i prosessen, dette er en av forutsetningen for å kunne levere
konkurransedyktige priser og kvalitet på bygg.
Vi har også Elektro Installatør bedrift Polarlys Elektro as.
Vi har egen maskinpark med lastebil, Gravemaskin, kranbil og utstyr for å bygge elementene. En av hensikten er
å kunne ha lager så vi kan pakke alt på bilene som henter byggene.
Vi har ansatte som er faglig kvalifisert for å håndtere prosessene. Det er Gravemaskinførere, murere, snekkere,
elektrikere og ansatte i administrasjon som er kvalifisert for oppgavene.
Vi markedsfører produktene i hele Nord Norge og er startet markedsføring i Trondhjem og Nordland også.
Det har gått over all forventning med salg og levering av byggene.
Pr. nå med alle 12 ansatte og dette vil være økende fremover, vi omsetter ca. for 1,5-2 mill pr. mnd.
Byggene produseres nå i Storfjord kommune før dem transporteres ut til kundene. Så største delen av jobben
utføres her i kommunen.
Vi ønsker å fortsette produksjonen i Storfjord kommune og har sett oss ut at Hatteng kan være et godt alternativ
å bygge bedriften opp i.
For å kunne håndtere den store mengden jobb må det bygges et produksjonslokale, dette har vi kritisk behov for
veldig fort så det har vært flott om vi kunne få til noe nå.
Vi ser for å kunne bygge i høst et bygg så vi klarer oss gjennom vinteren for produksjon av byggene.
Ønske type tomt:
 Kunne bygge lager og ha parkering til biler og maskiner
 Produksjonslokaler, ser opp til 1000 kvm på sikt
 Kunne bygge administrasjon og kontor lokaler
 Kunne ha ansatte boende på området i hybler når dem jobber turnus for produksjon
 Plass til større lastebiler inn på området for å kunne laste byggene, må ha plass til en del vei i området.

Send gjerne på mail svar om det er mulig.

Tom Jarle Hansen
Garasjefabrikken as
Mobil: +47 90 73 52 41
E-post: tjh@garasjefabrikken.no
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Forslag tomt Hatteng
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